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ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติวำน ด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรเล่มนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรจัดท ำ/ตรวจสอบ/พิจำรณำกล่ันกรองเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ท้ังนี้เพื่อลดข้อผิดพลำดหรือควำมเข้ำใจลำดเคล่ือนท่ีอำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ 
หรือระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรวิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ พ.ศ. 
2559 อันจะส่งผลต่อกำรส่งคืนเอกสำรกลับให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรแก้ไขให้ถูกต้อง ท่ีท ำให้ต้องเสียเวลำ
โดยไม่จ ำเป็น และอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 ผู้จัดท ำหวังว่ำคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน ด้ำนบริกำรวิชำกำร พร้อมนี้
ผู้จัดท ำขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมในกำรรวบรวมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องประกอบกำรเขียนคู่มือนี้ 
 
 

         งำนบริกำรวิชำกำร 
 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
งำนบริกำรวิชำกำร ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ท่ีมีภำระหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรประสำนงำนระหว่ำงคณะ ศูนย์ ส ำนัก  และหน่วยงำนเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรวิชำกำร จัดระบบวิธีประสำนงำนเพื่อสนับสนุนซึง่กันและกนัในกำร
ปฏิบัติงำน ท้ังในระดับเขตกำรศึกษำและมหำวิทยำลัย ท้ังนี้เพื่อให้มหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำถึงสังคมและ
ชุมชนมำกขึ้นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะ จะมีเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรโดยเฉพำะ 
โดยกำรประสำนงำนกับหน่วยประสำนงำนกลำง เพื่อเสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำรต่อ
มหำวิทยำลัย ส่วนใหญ่เจ้ำหน้ำท่ีของคณะ/หน่วยงำนจะด ำเนินกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำร
วิชำกำรยังไม่ถูกต้อง ท้ังนี้สำเหตุเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะมีข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรวิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ พ.ศ. 2559 และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเสนอขออนุมัติโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร เป็นตัวก ำหนด
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร ปัญหำท่ีพบเจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมเข้ำใจใน
รำยละเอียดของระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งมีกำรเปล่ียนแปลงภำระงำนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนอยู่
บ่อย ๆ เป็นปัญหำสำเหตุใหญ่ท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมข้ันตอน ท ำให้เสียเวลำในกำร
ส่งคืนแก้ไข 

จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จึงได้ก ำหนด
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส ำหรับเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน 
ด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะ/หน่วยงำนภำยในคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

2. เพื่อลดปัญหำกำรปฏิบัติงำนไม่ถูกต้องตำมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำร 
บริกำรวิชำกำรและตำมระเบียบข้อบังคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรวิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ 
พ.ศ. 2559 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรของคณะสำมำรถปฏิบัติงำน ตำมข้ันตอนเกี่ยวกับกำร
เสนอโครงกำรและกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำ
ด้วยกำรจัดบริกำรวิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ พ.ศ. 2551 ได้อย่ำงถูกต้อง 

 
 



 

ค านิยามศัพท์ 
มหำวิทยำลัย หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
อธิกำรบดี หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำน หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี คณะ บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัย ศูนย์ 
ส ำนัก และหน่วยงำนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หน่วยงำนผู้ว่ำจ้ำง หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนภำยนอกท่ีตกลงเป็นคู่สัญญำเพื่อให้ 
มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรกิจกรรมตำมข้อเสนอท่ีตกลงระหว่ำงกัน หรือหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร ท่ีมีควำมประสงค์ให้คณะ/หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร
ด ำเนินกำร 
กิจกรรมตำมข้อเสนอท่ีตกลงระหว่ำงกัน โดยมีกำรจ่ำยค่ำบริกำรจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำน 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ หมำยควำมว่ำ คณะ/หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ท่ีด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรโครงกำรหน่วยประสำนงำนกลำง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการให้บริการทางวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีภำรกิจหลักท่ีส ำคัญ 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำร
เรียนกำรสอนกำรวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในบทนี้จะ
กล่ำวถึงเฉพำะแนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ลักษณะกำรให้บริกำรวิชำกำรเป็นกิจกรรม/
โครงกำรท่ีภำยในมหำวิทยำลัยเป็นผู้ก ำหนดขึ้น และด ำเนินกำรเพื่อให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย
ท่ีเป็นบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นหลัก หรือกิจกรรมโครงกำรท่ีหน่วยงำนภำยนอกร้องขอให้
ด ำเนินกำรจัดให้ ส ำหรับขั้นตอน ในกำรด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริกำรทำงวิชำกำร คู่มือกำรปฏิบัติงำนฯเล่ม
นี้ จะกล่ำวถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่อส ำหรับให้เจ้ำหน้ำท่ีของคณะ/โปรแกรมวิชำ พิจำรณำกล่ันกรอง
และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนน ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติพิจำรณำอนุมัติ 
 
ข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 
คณะ/โปรแกรมวิชาด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเอง 
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนบริกำรทำงวิชำกำรของคณะ/โปรแกรมวิชำท่ีด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/ 
โครงกำรเอง มีข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 เสนอขออนุมัติด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วม
ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบราชการ 

ขั้นตอนกำรเสนออขออนุมัติด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรและขออนุมัติให้ผู้เข้ำร่วม เข้ำร่วมได้ 
โดยไม่ถือเป็นวันลำและมีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบรำชกำร ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำท่ีของคณะ/
โปรแกรมวิชำ จะต้องพิจำรณำกล่ันกรองและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรประกอบกำรเสนอขอ
อนุมัติ  
เอกสารที่เก่ียวข้อง 1 

1.2 แนบรำยละเอียดโครงกำร ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี ้
1.2.1 ช่ือโครงกำร 
1.2.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.3 ระยะเวลำในกำรจัด และสถำนท่ี 
1.2.4 กลุ่มเป้ำหมำย 
1.2.5 วิทยำกร จะต้องระบุช่ือ สังกัด อย่ำงชัดเจนเพื่อให้ทรำบว่ำสังกัดเอกชนหรือ 

ส่วนรำชกำร ซึ่งจะมีผลต่อกำรค ำนวณค่ำตอบแทนวิทยำกร 
1.2.6 ลักษณะกิจกรรม จะต้องระบุว่ำเป็นกำรบรรยำย อภิปรำย หรือฝึกปฏิบัติ 

เพื่อส ำหรับกำรก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกรและจ ำนวนของวิทยำกร 
1.2.7 แผนกำรด ำเนินงำน 
1.2.8 ผู้รับผิดชอบโครงกำร สำมำรถระบุช่ือหัวหน้ำโครงกำรหรือหน่วยงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
1.2.9 งบประมำณค่ำใช้จ่ำย จะต้องระบุจ ำนวนเงนิรำยรับและรำยละเอียดของ 



 

รำยจ่ำยอย่ำงชัดเจน 
1.2.10 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.2.11กำรประเมินผลโครงกำร หน่วยงำนผู้รับผิดชอบประเมินผลโครงกำรมีหลำย 

วัตถุประสงค์ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้รับผิดชอบก ำหนด แต่มีหนึ่งวัตถุประสงค์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดให้ทุก 
กิจกรรม/โครงกำร จะต้องประเมินผลคือ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

1.2.12 ตำรำงก ำหนดกำร จะต้องระบุช่วงเวลำของวิทยำกรและลักษณะของกิจกรรม 
เช่น 

บรรยำย อภิปรำย ฝึกปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
ขั้นตอนที่ 2 เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนเสนอขออนุมัติงบประมำณค่ำใช้จ่ำยต้องผ่ำนผู้มีอ ำนำจต่อไปนี้ 
2.1.1 ผู้บังคับบัญชำระดับต้น (ประธำนโปรแกรมวิชำ) 
2.1.2 คณบดี 
2.1.3 หัวหน้ำกองกลำง 
2.1.4 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
2.1.5 อธิกำรบดี 
โดยขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำท่ีของคณะ/โปรแกรมวิชำ จะต้องพิจำรณำกล่ันกรองและตรวจสอบควำม

ถูกต้องของเอกสำรประกอบกำรเสนอขออนุมัติ ดังนี ้
2.1 บันทึกข้อควำมของคณะ/โปรแกรมวิชำ ท่ีเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม  

เอกสารที่เก่ียวข้อง 2 
  2.1 1 แนบรำยละเอียดโครงกำรตำมข้ันตอนท่ี 1 ข้อ 1.2 ส ำหรับกำรตรวจสอบควำม 
ถูกต้องของงบประมำณค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรแนว
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ในกำรจัดฝึกอบรม กำรจัดงำนและ
กำรประชุมและกำรเบิกจ่ำยเงินชดเชยค่ำพำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร ในกำรตรวจสอบ
งบประมำณสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดตำมดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 

ก่อนกำรน ำเสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติ เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินหรือผู้ท่ีได้รับ 
มอบหมำยให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของงบประมำณของคณะ/โปรแกรมวิชำจะต้องเซ็นช่ือก ำกับท่ีบรรทัด 
สุดท้ำยด้วยเพื่อให้ทรำบว่ำผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว หำกเจ้ำหน้ำท่ีส่วนกลำงตรวจสอบแล้วไม่มีกำรเซ็นช่ือ 
ก ำกับ จะต้องส่งคืนให้คณะ/โปรแกรมวิชำ ตรวจสอบอีกครั้ง 

2.2 ท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.3 เชิญวิทยำกรและจัดท ำก ำหนดกำร 
2.4 ขอจัดซื้อจัดจ้ำง 
2.5 ขออนุมัติเบิกค่ำตอบแทน 
2.6 ขออนุญำตไปรำชกำร/กำรจัดเตรียมยำนพำหนะ 
2.7 ขออนุญำตใช้สถำนท่ี 
2.8 ขออนุญำตพำนักศึกษำออกนอกสถำนท่ี 
2.9 ขอยืมเงินทดรองจ่ำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 

การประเมินผลและการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

การประเมินผลโครงการ 

  กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร นอกจำกประเมินผลโครงกำรตำมวัตถุประสงค/เปำหมำย ของ
โครงกำรแลว ตองค ำนึงถึงกำรประเมินในสวนอื่นดวย เชน ปจจัยน ำเขำ บุคคล กำรประเมินบริบท/ สภำพแวดล
อมของโครงกำร กระบวนกำรบริหำรจัดกำร กำรมีสวนรวม ผลผลิตผลลัพธและผลกระทบ จำกกำรจัดท ำโครงกำร 
เพื่อใหไดผลประเมินท้ังระบบ และน ำผลกำรประเมินดังกลำวมำปรับปรุงรูปแบบ และกระบวนกำรใหบริกำร
วิชำกำรในครั้งตอไป ซึ่งกำรประเมินผลสำมำรถแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี ้

1. กำรประเมินผลกอนด ำเนินงำนโครงกำร เปนกำรวิเครำะห/ศึกษำควำมเปนไปไดของกำรจัดท ำ
โครงกำร กอนท่ีจะด ำเนินโครงกำร โดยศึกษำประสิทธิภำพของปจจัยน ำเขำ ควำมเหมำะสมของรูปแบบ/
กระบวนกำรจัดโครงกำร ระยะเวลำ ท่ีเหมำะสม ปญหำ/อุปสรรค หรือปจจัยเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นควำมคุมคำ หรือ
ผลลัพธท่ีอำจเกิดขึ้น เพื่อจะได น ำมำใชตัดสินใจวำจะด ำเนินกำรโครงกำรตอหรือไม หรือควรปรับปรุงองคประ
กอบสวนไหน หรือควร ยกเลิกโครงกำร  

2. กำรประเมินผลระหวำงด ำเนินงำนโครงกำร เปนกำรประเมินควำมกำวหนำของโครงกำร เปนกำร
ประเมินเพื่อชวยปรับปรุงท้ังปจจัยน ำเขำ รูปแบบ/กระบวนกำรบริหำรจัดกำรในระหวำงกำรจัดท ำโครงกำร เพื่อให
เกิดควำมเหมำะสม เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อทบทวนและปรับแผนของโครงกำร เพื่อแกไขปญหำท่ี
เกิดขึ้น ไดอยำงทันทวงทีเพื่อลดควำมเส่ียงของโครงกำร และจะไดน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงรูปแบบ/ กระบวน
กำรใหบริกำรท่ีมีควำมเหมำะสม โดยมีรูปแบบ/วิธีกำรกำรประเมินระหวำงด ำเนินโครงกำร ไดแก  

2.1 สังเกตพฤติกรรมของผูเขำรวมระหวำงกำรจัดโครงกำร  
2.2 กำรทดสอบควำมรูกอนกำรอบรม 3. กำรประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงกำร เปนกำร

ประเมินผลลัพธ/ประสิทธิผลของกำรด ำเนินโครงกำรวำบรรลุเปำหมำย วัตถุประสงค ท่ีก ำหนดไวหรือไมอยำงไร 
หลังจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรเสร็จส้ินผูรับผิดชอบโครงกำรตองด ำเนินกำร ประเมินควำมส ำเร็จของกำรจัด
โครงกำร เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร โดยใชกำรประเมินผลโครงกำร 3 มิติ/ดำน ประกอบดวย ดำนควำมรู
ควำมเขำใจ ดำนควำมพึงพอใจ และดำนกำรน ำไปใชประโยชน ของผูรับบริกำร หรือกำรทดสอบควำมรูหลังอบรม 
กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพื่อใหกำรรำยงำนผลโครงกำรเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ส ำนัก
บริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ไดก ำหนดหัวขอกำรรำยงำนสรุปผลโครงกำร 
โดยกำรสรุปโครงกำรเปนรูปเลมจะตองประกอบดวยเอกสำรตำงๆ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่1  
1.1 ปกนอก  
1.2 ปกใน  
1.3 บทสรุปผูบริหำร  
1.4 ค ำน ำ  
1.5 สำรบัญ  
1.6 สำรบัญตำรำง (ถำมี)  

ตอนที่2 เนื้อหา  
2.1 สวนท่ี 1 บทน ำ  

1) ช่ือแผนงำน/โครงกำร  
2) หลักกำร และเหตุผล  
3) ผูรับผิดชอบโครงกำร  
4) วัตถุประสงคของโครงกำร  
5) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/เปำหมำย 
6) งบประมำณโครงกำร  
7) กลุมเปำหมำย  
8) ชวงระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร  
9) สถำนท่ีด ำเนินโครงกำร  
10) วิธีด ำเนินโครงกำร  
11) แผนกำรติดตำมกำรใชประโยชน  
12) ประโยชนท่ีคำดวำจะไดรับจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

2.2 สวนท่ี 2 วิธีกำรประเมิน  
1) ประเด็นกำรประเมิน  
2) เครื่องมือท่ีใชในกำรประเมินผล  
3) กำรเก็บขอมูล  
4) กำรวิเครำะหขอมูล  
5) เกณฑกำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร  

2.3 สวนท่ี3 สรุปผลกำรประเมินโครงกำร  
1) สรุปผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนโครงกำร วิเครำะหผลจำกแบบประเมิน 3 มิติ  

1.1) ขอมูลท่ัวไปของผูเขำรวมโครงกำร  
1.2) กำรประเมินดำนควำมพึงพอใจกำรเขำรวมโครงกำร  
1.3) กำรประเมินดำนควำมรูควำมเขำใจ  
1.4) กำรประเมินดำนกำรน ำควำมรูไปใชประโยชน  
1.5) จุดเดนจุดท่ีควรปรับปรุงและขอเสนอแนะจำกผูรับบริกำร  

2) สรุปผลกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรพัฒนำนกัศึกษำตำมมำตรฐำนกำร เรียนรู 
(TQF) และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ถำมี) 

 



 

 
3) สรุปผลกำรพัฒนำนักศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู (TQF) กับกำรบูรณำกำร กำรบริกำร

วิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย (ถำมี)  
4) สรุปผลกำรน ำควำมรูไปใชประโยชนของผูรับบริกำรวิชำกำร ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนอำจน ำเสนอ

ในรูปแบบตำรำง หรือควำมเรียง และใหแสดงเปน รอยละ หรือควำมถ่ีและคำเฉล่ีย พรอมท้ังอธิบำยรำยละเอียด
เกณฑกำรประเมินดวย  
ตอนที่3 ภาคผนวก  

3.1 แผนปฏิบัติงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีไดรับกำรอนุมัติเรียบรอยแลว พรอมรำยช่ือ คณะด ำเนินงำน
โครงกำร  

3.2 บันทึกขอควำมขออนุญำตจัดอบรม  
3.3 ค ำส่ังแตงต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร (ถำมี)  
3.4 บันทึกขอควำม เพื่อประสำนงำน หรือขอควำมอนุเครำะหจำกหนวยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยฯ 3.5 
บันทึกขอควำม เพื่อประสำนงำน หรือขอควำมอนุเครำะหจำกหนวยงำนภำยนอก  
3.6 บันทึกกำรประชุม  
3.7 ค ำกลำวรำยงำน ค ำกลำวเปด/ปดงำน  
3.8 สรุปคำใชจำยพรอมหลักฐำนกำรใชเงินตำมจริง  
3.9 เอกสำรแสดงกำรประชำสัมพันธโครงกำร  
3.10 เอกสำรประกอบกำรบรรยำย  
3.11 หนังสือเชิญวิทยำกร  
3.12 รำยนำมผูเขำรวมโครงกำร  
3.13 แบบทดสอบวัดควำมรูควำมเขำใจ  
3.14 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร  
3.15 แบบรำยงำนกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรพัฒนำนักศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู (TQF) และกำร
พัฒนำทักษะในศตวรรษท่ี 21  
3.16 แบบรำยงำนกำรพัฒนำนักศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนร ู(TQF) กับกำรบูรณำกำร กำรบริกำร
วิชำกำรรวมกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย  
3.17 แบบรำยงำนผลกำรน ำควำมรูไปใชประโยชน  
3.18 เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม  
3.19 ประมวลภำพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
การติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการโครงการ 

เมือ่ผูรับผิดชอบด ำเนินกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรเสร็จส้ิน และไดจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร ด ำเนินงำน
โครงกำรแลว ผูรับผิดชอบโครงกำรควรจะด ำเนินกำรติดตำมผล จำกกำรจัดโครงกำรภำยหลัง เสร็จส้ิน เพื่อติดตำม
และประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผูเขำรวมโครงกำร/ชุมชน/องคกร หรือหนวยงำน ผูรับบริกำร  

การติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการโครงการ  

กำรติดตำมและประเมินผลส ำเร็จกำรบูรณำกำรโครงกำร ควรด ำเนินกำรหลังเสร็จส้ินโครงกำร แลวอย
ำงนอย 1 เดือน แตไมควรเกิน 3 เดือน ซึ่งสำมำรถแบงไดเปน 3 สวนคือ  

1. สวนของผูจัดท ำโครงกำร ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จในประเด็น กำรบูรณำกำรงำน
บริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัย เชน กำรน ำไปตอยอดสูงำนวิจัย กำรเขียนเปนต ำรำ/หนังสือ/
บทควำม กำรจัดใหเปนสวนหนึ่งของรำยวิชำท่ีสอน เปนตน  

2. สวนของผูรับบริกำร จะติดตำมในประเด็นของกำรน ำไปใชประโยชนจริง และสำมำรถ เสริมสรำงควำม
เขมแข็งใหแกชุมชน ผลกระทบท่ีตอเนื่องจำกกำรเขำรวมโครงกำร เชน กำรน ำไปประกอบ อำชีพเพื่อสรำงรำยได
สภำพควำมเปนอยูท่ีดีขึ้น ชุมชนเกิดกำรรวมกลุม มีกำรด ำเนินงำนท่ีตอเนื่อง เกิดกำรเรียนรรูวมกันในชุมชน 
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองไดเปนตน  

3. สวนของผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรตอสังคม จะติดตำมในประเด็นของกำรช้ีน ำ และแกไขป
ญหำสังคมท้ังภำยในมหำวิทยำลัย และภำยนอก เชน กำรแกไขปญหำยำเสพติด กำรแกไข ปญหำควำมขัดแยงกำ
รสรำงสังคมสันติสุข และควำมปรองดอง กำรแกไขปญหำส่ิงแวดลอม และพลังงำน กำรสงเสริม และสืบสำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริกำรสงเสริมควำมรักชำติเปนตน โดยแนวทำงกำรติดตำมผลในสวนของผูรับ
บริกำร และสวนของผลกระทบสำมำรถด ำเนินกำร ไดหลำยรูปแบบขึ้นอยูกับควำมเหมำะสมในเรื่องบุคลำกร
งบประมำณ และระยะเวลำ ดังนี้  

3.1 กำรลงพื้นท่ีสอบถำมขอมูลจำกกลุมตัวอยำงผูเขำรวมโครงกำร  

3.2 กำรสงแบบสอบถำมทำงไปรษณีย/อีเมล/อื่นๆ ไปยังกลุมตัวอยำงผูเขำรวมโครงกำร  

3.3 กำรสอบถำมขอมูลทำงโทรศัพทจำกกลุมตัวอยำงผูเขำรวมโครงกำร ท้ังนี้เพื่อใหกำรด ำเนินงำนติดตำม
และประเมินผลส ำเร็จกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำร วิชำกำรเปนไปในทิศทำงเดียวกันท้ังมหำวิทยำลัย หนวยงำนต
ำงๆ สำมำรถเก็บขอมูลหลักฐำนกำร ด ำเนินงำนติดตำมไดตำมแบบฟอรมท่ีไดเสนอไว ในกำรติดตำม และ
ประเมินผลส ำเร็จกำรบูรณำกำรโครงกำรในสวนของผูรับบริกำร และ สวนผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผูรับผิดชอบโครงกำรควรใหผูรับบริกำร หรือชุมชนไดยืนยัน/ แจงผลกำรใชประโยชนหรือผลกระทบจำกเรื่องท่ีหน
วยงำนใหบริกำรวิชำกำรดวย  

 



 

การสรุปผลการติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการโครงการ  

ท้ังนี้เมื่อผูรับผิดชอบโครงกำรด ำเนินกำรติดตำม และประเมินผลโครงกำรเสร็จส้ินแลว จะตอง ด ำเนินกำร
จัดท ำเลมรำยงำนสรุปผลกำรติดตำม และประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรโครงกำร ใหเสร็จส้ินภำยใน 1 
เดือน แลวจัดสงรูปเลมรำยงำนดังกลำว ใหกับคณะกรรมกำรท่ีรับผิดชอบดำนบริกำร วิชำกำรของแตละหนวยงำน 
เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสำรโครงกำรบริกำรวชิำกำรจ ำนวน 1 เลม พรอมท้ังจัดท ำเปนฐำนขอมูลกำรบริกำร
วิชำกำรแกสังคมของแตละหนวยงำน แลวสงใหฝำยเลขำฯ คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรรวบรวมเปนฐำนขอมู
ลกำรบริกำรวิชำกำรแกสังคมระดับมหำวิทยำลัย เพื่อเปนแหลงเรียนรแูละศึกษำคนควำของผูท่ีสนใจตอไป  

การติดตามผลความตอเนื่องการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  

เพื่อแสดงใหเห็นถึงกำรเรียนรูอยำงตอเนื่องของชุมชน และกำรเสริมสรำงควำมเขมแข็งใหชุมชน โดยให
ด ำเนินกำรติดตำมรวมทั้งเปนท่ีปรึกษำ หรือเปนพี่เล้ียงในกำรน ำควำมรูจำกกำรบริกำรวิชำกำรไป ใชประโยชนใน
ระดับชุมชนตอเนื่องอยำงนอย 2 ปซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดกำรเรียนรูอยำงตอเนื่อง และ ยั่งยืนตอไป ซึ่งผลจำก
กำรติดตำมควำมตอเนื่องผูรับผิดชอบโครงกำรควรน ำมำจัดท ำเปนสรุปบทเรียน/ องคควำมรูเพื่อใหไดเห็นถึงป
ญหำ อุปสรรค รวมทั้งแนวปฏิบัติท่ีดีในกำรน ำควำมรูจำกกำรบริกำร วิชำกำรไปใชเพื่อจะไดน ำมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร หำกมีกำรด ำเนินงำนในปตอไป หรือ อำจพัฒนำเปนโจทยในกำรศึกษำวิจัยได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบรายงานสรุปโครงการ 

 

 
 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม………………….. 
ภายใต้โครงการ…………………..……………………………………… 

รหัสโครงการ xxxxxxxxx 
 

โปรแกรมวชิา/ศูนย์............................................. 
คณะ……………………………………………………… 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………ให้ระบุองค์ประกอบหลักในกำรด ำเนินงำนดังนี้……………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
-ช่ือโครงกำร/กิจกรรม 
-ช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำร (โปรแกรมวิชำ คณะ /ศูนย์ ส ำนัก สถำบัน) 
-ช่ือกิจกรรมในกำรจัดแต่ละครั้ง (กรณี 1 โครงกำร จัดกิจกรรมหลำยครั้ง) 
-วันท่ีจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  กลุ่มเป้ำหมำยเป็นใคร จ ำนวนกี่คน แต่ละครั้ง และสถำนท่ีจัดกิจกรรม 
-กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรม และผลกำรด ำเนินงำน 
-กำรบูรณำกำร (ลักษณะกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำชำ กำรวิจัย กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม นักศึกษำหมู่เรียน รำยวิชำ ผลท่ีเกิดขึ้น) 
-อื่นๆ (ตำมควำมเหมำะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ค าน า 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

................................  
  หัวหน้ำโครงกำร 

                                                                          วันท่ี....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบญั 

หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหำร 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ตอนที่ 1 ช่ือแผนงำน/โครงกำร 

หลักกำรและเหตุผล 
ผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ร่วมโครงกำร 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/ เป้ำหมำย 
งบประมำณโครงกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย 
ช่ำงระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
สถำนท่ีด ำเนินโครงกำร 
วิธีด ำเนินโครงกำร 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
แผนกำรใช้ประโยชน์ 

ตอนท่ี 2 วิธีกำรประเมิน 
ประเด็นกำรประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินผล 
กำรเก็บข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เกณฑ์กำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินโครงการ 
รำยงำนผลกำรประเมิน 
รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
รำยงำนผลกำรบูรณำกำร 

ภาคผนวก 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................  

 
 
 
 
 



 

 
สารบัญตาราง 

 
ตำรำงที่  หน้ำ 

1 จ ำนวนและร้อยละของสถำนภำพผู้เข้ำร่วมโครงกำร .…… 
2 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังด ำเนินกิจกรรม ……. 
3 ค่ำเฉล่ีย ควำมถี่ ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในกำร   

รับบริกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
……. 

4 ผลกำรด ำเนินตำมตัวชี้วัด ……. 
5 สรุปผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ……. 
6 กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำนักศึกษำตำม

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ (TQF) และกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษท่ี 21 
……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนท่ี 1 
บทน า 

 
ชื่อโครงการ : ................................................................................................................................  
 
หลักการและเหตุผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำร…………ช่ือบุคคล โปรแกรมวิชำ คณะ หรือศูนย์ ส ำนัก สถำบัน……….  
2. ช่ือผู้ร่วมโครงกำร (ถ้ำมี)…………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ เป้าหมาย (ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดในแต่โครงการที่เขียนไว้ โดยยึดโครงการเป็นหลัก) 
 (ตัวอย่าง) 

ตัวชี้วัด แผน/เป้ำหมำย 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน.........คน 
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... 
4. ผู้รับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... 
5. ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร จ ำนวน ........วัน 

 
งบประมาณโครงการ 
 

ประเภท/ 
หมวดเงิน 

งบประมำณท่ีขอต้ัง 
รำยจ่ำยจริง งบฯแผ่นดิน 

 
งบอื่น (ลงทะเบียน) รวม 

1. ค่ำตอบแทน     
2. ค่ำใช้สอย     
3. ค่ำวัสดุ     
4. อื่นๆ     
รวม     
รวมทั้งส้ิน     



 

กลุ่มเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
  
ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
สถานที่ด าเนินโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
วิธีด าเนินโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

แผนการการใช้ประโยชน์  
แผนกำรใช้ประโยชน์ (เฉพำะโครงกำรบริกำรวิชำกำร) 

กิจกรรมการให้บริการ ช่วงเวลาการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ช่วงเวลาการ
ติดตาม (เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
นักศึกษา ชุมชน/หน่วยงาน 

       
       
       

 
 
 
 
 
 



 

ตอนท่ี 2 
วิธีการประเมิน 

(มาจากตัวโครงการ ข้อ 6) 
ประเด็นการประเมิน 

……………………………………เกริ่นน ำ……………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
การเก็บข้อมูล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จของโครงการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ตัวอย่าง) 
ตอนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
(สอดคล้องกับตอนที่ 2 )  

รายงานผลการประเมินโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ ำนวนและร้อยละของสถำนภำพผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
อำยุ   
ระดับกำรศึกษำ   
อื่นๆ (สอดคล้องกับแบบสอบถำม)   

 

จำกตำรำงท่ี 1 …………………………………………………..………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ตารางที ่2 ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังด ำเนินกิจกรรม (เป็นตัวอย่ำง บำงโครงกำรอำจไม่วัด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ) 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ก่อนด าเนิน
กิจกรรม 

(.......คะแนน) 

หลังด าเนิน
กิจกรรม 

(.......คะแนน) 

ผลการประเมิน 

     
     

 

หรือใช้ตำรำงแสดงผลทำงสถิติ 
 

ตารางที ่2 คะแนนเฉล่ียก่อนและหลังของกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง ..................................... 
กำรทดสอบ คะแนนเฉลี่ย+S.D. 

 

ค่า t ค่า p-value 
ก่อนอบรม 6.47+1.12 

-7.614 .000 
หลังอบรม 9.27+0.59 

 

จำกตำรำงท่ี 2 …………………………………………………..………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  



 

ตารางที่ 3 ค่ำเฉล่ีย ควำมถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย S.D. 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ระดับ มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้ำนกระบวนกำร / ข้ันตอนกำรให้บริกำร 
..............................................................................  

 

  ควำมถี ่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 
.............................................................................. 

  ควำมถี ่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
.............................................................................. 

  ควำมถี ่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

 

4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
.............................................................................. 

  ควำมถี ่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

ควำมถี่
(ร้อยละ) 

 

ควำมพึงพอใจโดยรวม         
 

จำกตำรำงท่ี 3 …………………………………………………..………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

รายงานผลการการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 
ตารางที่ 4 ผลกำรด ำเนินตำมตัวชี้วัด (ต้องสอดคล้องกับโครงกำรท่ีต้ังไว้ในข้อ.........) 
 

รำยกำร แผน/เป้ำหมำย ผล กำรบรรลุเป้ำหมำย 
1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน.........คน จ ำนวน.........คน ( ) บรรลุ 

( ) ไม่บรรลุ 
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... ( ) บรรลุ 

( ) ไม่บรรลุ 
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
ผู้รับบริกำร 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... ( ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

4. ผู้รับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ..... ( ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

5. ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร จ ำนวน ........วัน จ ำนวน ........วัน ( ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตารางที ่5 สรุปผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (สอดคล้องกับแผนกำรใช้ประโยชน์ท่ีระบุไว้) 
 

ประเด็นการวัดการน าความรู้ไปใช ้

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำ มรภ.กพ. 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลทั่วไป/กลุ่ม
อำชีพ /นักเรียน 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
3. .............................................................................. 

    

 

จำกตำรำงท่ี 5 …………………………………………………..………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 



 

รายงานผลการบูรณาการ 
1. รายละเอียดของรายวิชา 

1.1 รหัสและช่ือรำยวิชำ  :  ..............................................................      
1.2 หลักสูตรและประเภทรำยวิชำ :  ................................................ หมวดวิชำ............... 
1.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ  :  ..............................................................      
1.4 ภำคกำรศึกษำ / ช้ันปีท่ีเรียน  :  ..............................................................      

 
2. ค าอธิบายรายวิชา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ…………………………………………………………. 
2)  เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถอธิบำย……………………………………………………………………………. 
3) เพื่อให้นักศึกษำมีทักษะ................................................................................................... 
4) เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้และฝึกปฏิบัติได้ 
 

4. หัวข้อที่น ามาบูรณาการ 
 ..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
5. พันธกิจที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  กำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัย  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
6. หลักการและเหตุผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพนัธกิจอืน่ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำในปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษำ
มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีใช้เทคนิควิธีท่ีหลำกหลำย และผ่ำน
ประสบกำรณ์จริง โดยท่ีพันธกิจส ำคัญของผู้สอนนอกจำกจะท ำหน้ำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนแล้ว ยังต้องมีหน้ำท่ีใน
กำรท ำวิจัย บริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อให้กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจ
ดังกล่ำว และเป็นกำรเสริมประสบกำรณ์ให้นักศึกษำมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิและทักษะ
ส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดให้มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ ...................................หัวข้อเรื่อง
....................................โดยกำรบูรณำกำรกับ.............................. ในสัปดำห์ท่ี...............................โดยได้จัดให้มี
กิจกรรม......... (สรุปกิจกรรมการบูรณาการแบบย่อๆ โดยอำจบรรยำยถึงโครงกำรบริกำรวิชำกำร / งำนวิจัย / 
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม)........................................................... 



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
7. วัตถุประสงค์การบูรณาการ (ระบุสิ่งทีต่้องการให้เกิดกบันกัศึกษา) 

1) ...........................................................................................................................................  
2) ...........................................................................................................................................  
3) ...........................................................................................................................................  
4) ...........................................................................................................................................  

 
 

8. วิธีการจัดการเรียนการสอน / ข้ันตอนการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการเรียนการสอน 
 ............................(อธิบำยข้ันตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีข้ันกำรวำงแผน ข้ันกำร.............
ด ำเนินงำน และขั้นกำรประเมินผลกำรบูรณำกำร................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

9. วิธีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ 
9.1 ตัวบ่งช้ี (ระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรบูรณำกำร) 
9.2 วิธีกำรประเมิน/เครื่องมือกำรประเมิน 
9.3 เกณฑ์กำรประเมิน 

 
10. ผลการประเมิน 

 ............................................................................................................................................ 
 ………………อธิบำยผลกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์กำรบูรณำกำร....................................... 
 ............................................................................................................................................ 
 



 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
....................……………………………………………………………………………………………………………….....  

……………………………………………………………………………………………………………………………………...............  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
ประกอบด้วย 

1. ตัวโครงกำร 
2. บันทึกข้อควำมขออนุญำตจัดกิจกรรม 
3. ก ำหนดกำร 
4. หนังสือเชิญ 
5. แบบสอบถำม 
6. ลำยเซ็นผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
7. รูปภำพกำรจัดกิจกรรม 
8. มคอ. 3 และ มคอ. 5 (กรณีบูรณำกำร) 
9. แผนกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำร (โปรดระบุ) กำรวิจัย / กำรบริกำรวิชำกำร / กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
หัวข้องานวิจัย / 
โครงการบรกิาร

วิชาการ / กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่บูรณาการ 

วัตถุประสงค์ของ 
การบรูณาการ 

(ระบุสิ่งที่ตอ้งการให้เกิด
กับนกัศกึษา) 

การวัดความส าเร็จของการบูรณาการ 
(ตามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้) 

วิธีการจัดการเรียนการ
สอน / ขัน้ตอนการจดั

กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
เรียนการสอน 

ตัวบ่งชี ้
วิธีการประเมิน 
/ เครื่องมือท่ีใช ้

เกณฑก์าร
ประเมิน 

 
 
 
 

   
 

**หมายเหตุ  แผนการบูรณาการนี้วางแผนไว้ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนควร
น าไปใส่ไว้ใน มคอ.3 หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล โดยเพิ่มเป็นหัวข้อท่ี “3. 
แผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ....) 

10. อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 


