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บทที่ 1 
ความนํา 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาการมาจากหมวดวิชาหัตถศึกษา มีอาคารโรงฝึกงานเป็น

อาคารหลังแรกที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูลําปาง เมื่อพ.ศ.2515 ทําการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัตถศึกษา 
การฝีมือ งานประดิษฐ์ ช่างในบ้าน งานปูน งานไม้ งานไฟฟ้า-วิทยุ ซึ่งเป็นวิชาตามหลักสูตรสายครู ในระดับ 
ป.กศ.และ ป.กศ.สูง 

 

ปี พ.ศ. 2519 เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปี พ.ศ. 2520 มีการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคารช่างโลหะ) 
ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 
ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเซรามิกส์ (อว.ท.) 
ปี พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส ์ (วท.บ.) 
ปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏลําปาง ภาควิชาหัตถ

ศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้รับโอนอาจารย์ใหม่เข้ามาหลายอัตรา 
ปี พ.ศ. 2540 ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้ างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   5  ช้ัน            

(อาคาร 13) 
ปี พ.ศ. 2541 ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้

เสนอโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทําหน้าที่ผลิตกําลังคน 
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมี
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน และดําเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 1/2541 ลงวันที่ 3 มกราคม 2541 ลงนามโดย  
รศ.วรรณวดี ม้าลําพอง  อธิการบดี   

ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับอนุปริญญา อ.วท.ก่อสร้าง และ อ.วท. โลหะ 
ปี พ.ศ. 2543 อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์     

ไ ด้ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง คณะ เ ทค โ น โ ล ยี อุ ต ส าห ก ร ร ม อี ก ค รั้ ง               
สถาบันราชภัฏลําปาง มีคําสั่งที่ 122/2543 แต่งต้ังคณะกรรมการทําแผน
เตรียมความพร้อม เพื่อดําเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลง
นามโดย ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี คณะกรรมการ  ที่ได้รับแต่งต้ัง
ได้ดําเนินงานจัดทําข้อมูลความพร้อมและพันธกิจ  ทําโครงการจัดต้ังคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอต่อกรรมการบริหารสถาบันและเสนอต่อสภา
ประจําสถาบันราชภัฏลําปางได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  
23  กันยายน  2543 
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  วันที่ 1 ตุลาคม 2543 สถาบันราชภัฏลําปาง มีประกาศ  เรื่อง    
การแบ่งส่วนราชการและการบริหารโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ให้โครงการ
จัดต้ัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีฐานะและการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะวิชาภายใน สถาบันราชภัฏลําปาง มี รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการคณบดีโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
มี อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์  อ.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์   และอ.พงษ์สวัสด์ิ 
อํานาจกิติกร รักษาการรองคณบดี มีสํานักงานเลขานุการ ต้ังอยู่ที่ อาคาร  
13 

  มีการโอนย้ายอาคาร นักศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่สังกัด
ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมถึงโปรแกรม  วิชาอิเล็กทรอนิกส์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาสังกัดโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
เปิดสอน วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอน วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอน วท .บ . เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเซรามิกส์  1  หลัง 

ปี พ.ศ. 2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังส่วนราชการของมหาวิทยาลัยลง 
วันที่ 8 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงจัดต้ังส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง ดังนี้ 

1)   สํานักงานอธิการบดี 
2)   คณะครุศาสตร์ 
3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4)   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
5)   คณะวิทยาการจัดการ 
6)   คณะวิทยาศาสตร์ 
7)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8)   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10)  สํานักศิลปและวัฒนธรรม 

จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ทําให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่เคยอยู่ใน
โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดําเนินงาน มี รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ ดํารงตําแหน่งคณบดีที่ได้
จากการสรรหาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการขอเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปีนี้ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี เพิ่ม
คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
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ด้านการพัฒนาหลักสูตรในปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (4 ปี) ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.4ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
ขณะเดียวกันก็ยังคงรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร  2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
ถึงแม้จะมีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่
สามารถดําเนินการได้ยังคงบริหารงานแบบเดิมและใช้บุคลากรเดิมต่อไป 

ปี พ.ศ. 2550 เริ่มใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีโยธา (วท .บ.4 ปี) และหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ. 4 ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ รับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การเปิดหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไ ด้ลงนามความร่ วมมื อกับสํ านั ก วิทยบริ การ              
และเทคโนโลยีสารสนเทศใช้บุคลากรและอุปกรณ์ การเรียนการสอนร่วมกัน 

ปี พ.ศ. 2552 เริ่ ม พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมพลั งงาน  วศ .บ .  4  ปี  และศึกษาการ             
เทียบโอน นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เนื่องจากมติ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ปิดหลักสูตร  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553  

ปี พ.ศ. 2553  ยกเลิกการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วท.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง)  และทําการปรับปรุงการรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี 4 สาขา คือ 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   และเทคโนโลยีการผลิต จัดต้ังศูนย์โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีการดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับบริษัทแสงชัยมิเตอร์ จํากัด  ในการดําเนินการด้านเครื่องมือวัดและ
ควบคุมทางอุตสาหกรรม  ตลอดจนการทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งทางด้านพลังงานทดแทน  และการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 

 
วิสัยทัศน์ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความเป็นเลิศในวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี     
ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ  (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551) 
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พันธกิจ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดพันธกิจหลักของคณะไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.  มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
2.  ดําเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์โดย

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  แก่สังคม 

 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภูมิใจในวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่นและของชาติ 
 
ลักษณะงานบริการทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ภารกิจหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ เ ป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่ งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ              
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ลําปาง ได้ดําเนินงานและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมี
การเรียนการสอน โดยมีการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ  
 เพื่อให้ข้อมูลในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในด้านการให้บริการวิชาการมีความครบถ้วน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้รวบรวมลักษณะงานบริการวิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
ผู้รับบริการสามารถเลือกติดต่อขอรับบริการไปยังหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการได้โดยตรง หรือขอรับบริการผ่าน
มหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การให้บริการแบบให้เปล่า กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการรับบริการ

จากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
2. การให้บริการโดยไม่มุ่งผลกําไร กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองในการ

ดําเนินการ หรือกลุ่มที่มีงบประมาณจํากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยให้บริการในลักษณะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น การ
ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ตรวจซ่อม การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือให้บริการทางวิชาการ
ด้านบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น 

3. การให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพื่อหารายได้ เพื่อเลี้ยงตนเอง หรือเพื่อพัฒนา
หน่วยงาน เช่น รับศึกษา สํารวจ ทํารายงาน ทดสอบ  อบรมความรู้  ออกแบบและประเมินผล การแปล      
เป็นต้น 
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บทที่ 2  
แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ 

 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการด้านต่าง 
ๆ ทีส่ัมพันธ์กบัพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
กระบวนการบริการทางวิชาการ 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และได้ดําเนินการตามระบบที่
วางไว้ โดยเริ่มจากการสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ แล้วนําไปจัดทําแผน
บริการทางวิชาการ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเองมีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจําด้านอื่น ๆ ของอาจารย์และ
บุคลากร เช่น การนํานักศึกษาไปจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นแล้ว ยังมี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในหลายภาคส่วน ตลอดจนนําความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการมาพัฒนา ต่อยอดไปสู่การทําวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น ต่อจากนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
การประเมินผลสําเร็จของการบริการทางวิชาการ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 สรุปกระบวนการบริการทางวิชาการ ได้ตามแผนภูมิข้างล่างนี้ 
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กระบวนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 

คณะสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน 
และจัดทําแผนบริการวิชาการ 

 
 

เสนอแผนบริการวิชาการต่อกรรมการประจําคณะ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 
 

นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 

จัดทําข้อเสนอโครงการบริการทางวิชาการตามแผน 

 ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผน  

 
 
 
 

ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ ชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมตาม KPI ของมหาวิทยาลัย  

 
 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการบริการวชิาการ 

 
 
 
 

สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้จากการบริการวชิาการ 
- เผยแพร่สู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
- เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 

การบูรณาการกบัการเรียนการสอน  
อย่างน้อยร้อยละ  10  

ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด  

การบูรณาการกบัการวิจัย  
อย่างน้อยร้อยละ 10  

ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

 
 
 
 
 

 นําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอนและงานวิจยั 

ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กําหนดตัวชี้วัด  
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  จากแผนภูมิ กระบวนการบริการทางวิชาการ สรุปการดําเนินการ ได้ดังนี้ 
 

1. การสํารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม   (ถ้ามี)   
ในการบริการทางวิชาการนั้น จําเป็นต้องเริ่มจากการสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกําหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อนําไปจัดทําเป็นโครงการ โดยกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
และเป้าหมายร่วมกับชุมชน 

สําหรับแบบสํารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน มหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์มสํารวจ
ความต้องการ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม (ดูตัวอย่างในภาคผนวก) 

 
2. จัดทําแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการทางวิชาการตามลําดับขั้นตอน  

ในขั้นตอนนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําเสนอแผนบริการทางวิชาการต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ตามลําดับขั้นตอน คือ เสนอต่อกรรมการประจําคณะ ต่อจากนั้น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามลําดับ 

 
3. จัดทําข้อเสนอโครงการ  

เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ โดยจัดทําข้อเสนอ
โครงการ และใช้แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการ (หน้า 9) และดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนว
ปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
จะต้องยึดถือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน 
ใช้สอย (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 
4. การดําเนินการบริการทางวิชาการแกชุ่มชน 

ในการดําเนินการบริการทางวิชาการแกชุมชน สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้เตรียมการ 
ขั้นดําเนินการ และขั้นหลังดําเนินโครงการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
4.1.1 ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและวิทยากร  
4.1.2 เชิญวิทยากร  
4.1.3 ขอจัดซื้อจัดจ้าง  
4.1.4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ตทก. และ ตทข.)  
4.1.5 ขออนุญาตไปราชการ / การจัดเตรียมยานพาหนะ  
4.1.6 ขออนุญาตใช้สถานที่  
4.1.7 ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที ่ 
4.1.8 ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
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ทั้งนี้ แต่ละโครงการอาจมีการดําเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ตามลักษณะของโครงการ 
เช่น มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ระหว่างดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
4.2.1 ประเมินความรู้เบ้ืองต้นของผู้รับบริการ เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

(ถ้ามี)  เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไว้  
4.2.3 ถอดบทเรียนระหว่างดําเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ

หลังปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
4.3  หลังดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

4.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ จํานวนผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความพึง
พอใจ   

4.3.2 ทําหนังสือขอบคุณวิทยากร  
4.3.3 ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ  (ภายใน 1 เดือน

หลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย) 
4.3.4 การสรุปและถอดบทเรียน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการ

โครงการที่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น 
 

5. ติดตามผลการนําความรูไ้ปใช้ประโยชน์  
ในการติดตามผลการนําความรู้ที่ได้ให้บริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทําการ

ติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 
 

6. สรุปผล ประเมินความสําเร็จของการบริการวชิาการ และการจัดทํารายงาน 
เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความสําเร็จของ

การให้บริการตามตัวช้ีวัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดไว้  ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดทําสรุปผล
โครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้คณะ จํานวน 3 ชุด 

 
7. นําผลการประเมินไปปรบัปรุง 

นําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสตูร / กิจกรรม / งบประมาณ / คณะ
ดําเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ  

8. นําความรู้จากการบริการวิชาการไปบรูณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ในการนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ

วิจัยนั้น สามารถทําในแนวทางต่อไปนี้ 

 8                    คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 
 

8.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย / โจทย์วิจัย เพื่อนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย 

8.2  จัดทําหลักสูตรระยะสั้น 
8.3 จัดทํา มคอ. 3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น 

กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุช่ือโครงการ
บริการวิชาการ 

8.4 จัดทํา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 
 

9. เผยแพร่ให้เกิดประโยชนต์่อสังคม  
คณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน และสู้สาธารณะ ซึ่งทําโดยการสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ อาทิ จัดเสวนา ประชุม 
เผยแพร่ทาง website  ฯลฯ 

กล่าวโดยสรุปคณะ ได้พัฒนากระบวนการบริการทางวิชาการ โดยวางแนวทางและขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการบริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
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การจัดทําข้อเสนอโครงการ 
  

ในการจัดทําข้อเสนอโครงการเพื่อขอดําเนินโครงการตามแผนนั้น คณะได้กําหนดแบบเสนอโครงการ
บริการทางวิชาการ มีรูปแบบรายละเอียดดังนี้ 

 
 

แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ…………. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
 
 
1. ชื่อโครงการ ....................................................................................................................  

 
2. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 

2.1  ประเภทโครงการ 
 โครงการพิเศษตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 โครงการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น 
 โครงการตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดหรือประเทศ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 

 
2.2 ลักษณะโครงการ 

 โครงการเดิม              
 โครงการใหม่ 
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่                  (โปรดแนบผลการประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา) 
 

3. เผยแพร่โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  โดย 
 การประชุม / สัมมนา / อบรม / อบรมเชิงปฎิบัติการ 
 การบริการข้อมูล 
 การให้คําปรึกษา 
 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
 อื่นๆ (ระบุ)          

 
 
 
 

 10                    คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 
 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ ภารกิจของหน่วยงาน 

o สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้  
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค ์
 การบริการทางวิชาการ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การบริหารจัดการ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

o สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (โปรดระบุรายละเอียด)  
           
             
 

5. องค์ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ 
            
           
และมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย ดังนี้ 
รายวิชา             
การวิจัยเรื่อง          
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
6.1 ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ         
           
            
6.2 หน่วยงาน          

  หน่วยงาน   ภายใน  ภายนอก        
           
 

7. หลักการและเหตุผล (แนวคิดหลักที่ใช้ในการทําโครงการ และเหตุผลความจําเป็นที่ต้องทําโครงการ) 
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8. วัตถุประสงค์ (ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการทําโครงการ)      
            
           

9. พื้นที่ / ชุมชนเป้าหมาย (หน่วยงาน / สถานศึกษา / ชุมชน/ หมู่บ้าน / อําเภอ / จังหวัด)   
             
           
 
10. กลุ่มบุคคลผู้รับบริการ 

o ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 นักเรียน นักศึกษา                     คน 
 ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส                     คน 
 ข้าราชการ / ครูผู้สอนสถานศึกษา                    คน 
 พนักงานบริษัทเอกชน                     คน 
 อื่นๆ (ระบุ)                      คน 

รวมทั้งสิ้น                      คน 

o ภายในมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษา                      คน 
 บุคลากร                      คน 
 อาจารย์                       คน 
 อื่นๆ (ระบุ)                       คน 

รวมทั้งสิ้น                      คน 
11. ตัวชี้วัด   (หลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้ที่แสดงว่าได้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แล้ว)  

11.1 ผลลพัธ ์
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
11.2 ผลผลิต 

ผลผลิตเชิงปริมาณ (จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีการติดตามความต้องการของชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลผลิตเชิงคุณภาพ (ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  
11.3 ผลกระทบ  

ผลกระทบเชิงปริมาณ (ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นําไปใช้ประโยชน์) 
ผลกระทบผลิตเชิงคุณภาพ (………………………………………..) 
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12. เป้าหมาย – (ต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ได้ระบุไว้แสดงถึงปริมาณหรือระดับความสําเร็จฯเพื่อให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง) 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  

( ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ เช่น การเรียนการสอน / การต่อยอดสู่บทความวิจัย / ต่อยอดสู่
หนังสือ ตํารา งานวิจัย / การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่ / การขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ / ชุมชน
หรือองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง / ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง / 
ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง ) 

 
13.1 ด้านผลผลิต (Output)  
            
13.2 ด้านผลลัพธ์  (Outcome)  
            
13.3 ด้านผลกระทบ (Impact)  
            
 

14. วิธีดําเนินการ 
(ชุดของกิจกรรมที่จะปฏิบัติต่อเนื่องเป็นขั้นตอนประสานสัมพันธ์กันเพื่อทําให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์) 
14.1  สถานที่ดําเนินโครงการ          
14.2 วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมโครงการ         
14.3 แผนการดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
พ.ศ. …….. พ.ศ. ………… 

ขั้นตอน / กิจกรรม 

ตุล
าค

ม 
พฤ

ศจ
ิกา

ยน
 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 
เมษ

าย
น 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1.         
       

            

2.        
       

            

3.        
     

            

4.        
       

            

5.        
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15. งบประมาณ 
15.1 รายรับ      

(1) งบประมาณแผ่นดิน     บาท 
(2) งบบํารุงการศึกษา       บาท 
(3) งบกศ.บป.     บาท 
(4) งบจากการเก็บค่าลงทะเบียน (ถ้ามี)    บาท 

           (5) งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น(ถ้ามี)    บาท 
15.2 รายจ่าย  
      (แจกแจงรายละเอียดโดยยึดถือตามเกณฑ์การต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 
1.  ค่าตอบแทน   
(ให้ระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
    1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 
          
    1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          
2.   ค่าใช้สอย    
(ให้ระบุรายละเอียดจํานวนคน/จํานวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก   
          
      2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                
      2.3 ค่าอาหารกลางวัน 
                
      2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 
                
      2.5 ค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ 
                
3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรายละเอียด) 
3.1 วัสดุสํานักงาน 
          
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
          
3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
          
3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 14                    คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 
 

รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 
3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
          
3.6          

 

รวมงบประมาณ  
 

 
16. แนวทางการพัฒนาชุมชน / สังคม หรือองค์กรภายนอก  

(การเรียนรู้ของชุมชน  การพัฒนาตนเองและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน  สังคม  หรือ
องค์กรภายนอก  การเกิดผลกระทบในการสร้างคุณค่าต่อสังคม/ชุมชน หรือองค์กรภายนอก) 
            
           
            
           
            
           
 
 

17. ตารางสรุปความสอดคล้องกับบริบทที่เก่ียวข้อง 
 

ความสอดคลอ้ง รายละเอียด 
1. ความสอดคล้องตามประกาศฯของ

มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

1.1 ความสอดคล้องตามประกาศฯมหาวิทยาลัย 
         
         

1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
         
         
 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน/การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

2.1 ระบุพื้นที่ /ชุมชนที่รับบริการ 
         
         

2.2 ระบุเครือข่ายความร่วมมือ 
         
         

3. มีองค์ความรู้ ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เป็นฐานและมีความ
พร้อมด้านครุภัณฑ์(ถ้ามี) 

3.1 ระบุองค์ความรู้ 
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ความสอดคลอ้ง รายละเอียด 
3.2 ระบุผลงานวิจัย 

         
         

3.3 ระบุครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
         
         
 

4. การบูรณาการการเรียนการสอน
และหรือ การวิจัย 

4.1 ระบุการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
         
         

4.2 ระบุการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย 
         
         
 

5. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระบุรายละเอียด 
         
         
 

6. ความสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินภายนอก 

6.1 การนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  นํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
  บทความวิชาการ  
  หนังสือ หรือตํารา หรืองานวิจัย 
  ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
  เปิดรายวิชาใหม่ 

6.2 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน 
 ร่วมของชุมชน/องค์กร 
  ชุมชน/องค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนิน 
 กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  และยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 
  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/ 
 องค์กรมีความเข้มแข็ง 
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18.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  คือโครงการที่กําหนดไว้ในแผนเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการโดยจะวัดความสําเร็จภายใน 4 มิติ ได้แก่ 
 มิติที่ 1 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  

            
 มิติที่ 2 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  

            
   มิติที่ 3 ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเด็น 
  1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

            
  2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

            
  3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

            
  4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

            
 มิติที่ 4 ผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  

            
 

หมายเหตุ  เงื่อนไขภายหลังเมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้น  
จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น   (1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ  (2) คําสั่ง

แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ (3) ใบลงนามของผู้เข้ารับบริการวิชาการ โดยแยกประเภท
บุคคลภายในและบุคคลภายนอก (4) ประมวลภาพกิจกรรม (5) การประเมินผล (ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ กพร. 
และประกันคุณภาพภายใน) (6) สรุปผลโครงการ แนวทางในการนําผลมาปรับปรุง (7) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงการ 
           (    ) 
   /      /    
   

 (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (    )  
              ประธานสาขาวิชา  
   /      /    
 

 (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (    )   
                      คณบดี 
       /      /    
 

 (ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (    )   
            อธิการบดี 
   /      /    
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การประเมินความสําเร็จของโครงการบริการทางวิชาการ  

 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการบริการทางวิชาการ มีการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ จํานวน

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการทางวิชาการ ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายและผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของความสําเร็จจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแสดงค่าเป็น
ร้อยละ หรือคะแนนเฉลี่ย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางแสดงการประเมินความสําเร็จของโครงการเป็นร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมาย 
มิติการประเมิน ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/ 

นิสิตนักศึกษา 
ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1. จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

2. ความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
4. ผลกระทบของการให้บริการ
วิชาการต่อสังคมหรือการนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 
หมายเหตุ ในแต่ละสาขาต้องมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนร้อยละ 10 ของ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด และต้องมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัยร้อยละ 10ของ
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
 
ตารางแสดงการประเมินความสําเร็จของโครงการเป็นค่าเฉลี่ย  

กลุ่มเป้าหมาย 
มิติการประเมิน ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/ 

นิสิตนักศึกษา 
ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1. ความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ข้อคําถามย่อยเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ข้อคําถามย่อยเกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย คะแนนความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คะแนนความพึงพอใจโดยรวม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
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กลุ่มเป้าหมาย 
มิติการประเมิน ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/ 

นิสิตนักศึกษา 
ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

3. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ข้อคําถามย่อยเกี่ยวกับการนํา
ความรู้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า กว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อคําถามย่อยเกี่ยวกับการนํา
ความรู้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์มี
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า กว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
เครื่องมือประเมินโครงการบริการทางวิชาการ  
 

ในคู่มือนี้ ขอนําเสนอตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย และตัวอย่างแบบประเมินการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถนําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 

 
1. ตัวอย่างแบบสํารวจความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ความรู้ที่ท่านมีอยู่และความรู้ที่ควรมี 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาว่า ท่านมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด และท่านควรจะมีความรู้ในเรื่องนั้น
ระดับใด เพื่อให้สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างเกิดผลดี   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดทั้งในด้านความรู้ที่ท่านมีอยู่และความรู้ที่ควรมี 

          น้อย                       มาก  น้อย                       มาก 
ความรู้ท่ีมีอยู่ ความรู้ท่ีควรมี 

ข้อ รายการ 
1   2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 แนวคิดพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2544 

   

2 เหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนหลักสูตร    

3 หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2544 

   

4 โครงสร้างหลักสูตรและการจัดเวลาเรียน    

5 การจัดกระบวนการเรียนรู้    

6 การวัดและประเมินผลแบบอิงมาตรฐาน    

7 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้    

8 การวิจัยในชั้นเรียน    
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ความรู้ท่ีมีอยู่ ความรู้ท่ีควรมี 
ข้อ รายการ 

1   2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 การกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

   

10 การเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้กับหลักสูตร
สถานศึกษาและการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

   

11 วิธีการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียนของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

   

12 วิธีการจัดทําสาระและผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

   

13 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้    

14 การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้    

15 การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

16 การกําหนดเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบ
การศึกษา รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษา 

   

17 การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา 

   

18 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา    

 
ตอนที่ 2   ความต้องการพัฒนาตนเองของครู 
คําชี้แจง โปรดเรียงลําดับประเด็นที่ท่านต้องการพัฒนาตนเองสูงสุด 3 อันดับแรก  โดยระบุหมายเลข 1-3 ลง

ใน  หน้าประเด็นที่กําหนดให้ 
 

 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร      
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง   
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     
 การแนะแนวและให้คําปรึกษาแก่นักเรียน   
 การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน        
 การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน    
 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ัน  
 อื่นๆ  โปรดระบุ..................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุทุกท่านที่ตอบแบบประเมิน 
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2. ตัวอย่างการประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  
การประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย นิยมการประเมินแบบก่อน-หลัง โดยออกแบบให้มี

ข้อคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย แต่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ช่ือแบบวัดในลักษณะตรง ๆ ดัง
ตัวอย่างข้างล่างนี้ 

 
การอบรมหัวข้อ แนวทางจดัทําโครงการอย่างง่าย 

รหัส……………………… 
คําถามก่อนดาํเนนิกิจกรรม 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคํากล่าวต่อไปนี้  
 

 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่แน่ใจ

1. โครงการหนึ่ง ๆ ควรมีวัตถุประสงค์หลาย ๆ ข้อ เพื่อจะได้
ครอบคลุมครบถ้วน 
2. โครงการจะตอ้งมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดท่ีแน่นอน 
3. หลักการและเหตุผลของโครงการคือ คําตอบของคําถาม 
“ทําไมต้องทํา” 
4. ตัวชี้วัด คือ สิ่งท่ีแสดงอย่างเป็นรูปธรรมว่าผลท่ีต้องการได้
เกิดขึ้น 
5. การเขียนวัตถุประสงค์ คือ การบอกว่าเราต้องทําอะไร 
6. เป้าหมาย คือ จุดตัดสินว่าโครงการนั้นประสบความสําเร็จ
หรือไม่ 
7. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย เป็นคนละเรื่องไม่
เกี่ยวข้องกัน 
8. คําถาม “รู้ได้อย่างไรว่าทําสําเร็จหรือไม่” คําตอบ คือ 
วิธีการดําเนินงาน” 
9. งบประมาณ คือ ทรัพยากรที่ต้องการใช้ในรูปตัวเงิน 
10. การเขียนวิธีดําเนินการโครงการ จะเริ่มด้วยกิจกรรม  
“ขออนุมัติโครงการ”  
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การอบรมหัวข้อ แนวทางจดัทําโครงการอย่างง่าย 
รหัส……………………… 

 
คําถามหลังดําเนนิกิจกรรม 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคํากล่าวต่อไปนี้  
 

 เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
อย่างย่ิง 

ไม่แน่ใจ

1. โครงการหนึ่ง ๆ ควรมีวัตถุประสงค์หลาย ๆ ข้อ เพื่อจะได้
ครอบคลุมครบถ้วน 
2. โครงการจะตอ้งมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดท่ีแน่นอน 
3. หลักการและเหตุผลของโครงการคือ คําตอบของคําถาม 
“ทําไมต้องทํา” 
4. ตัวชี้วัด คือ สิ่งท่ีแสดงอย่างเป็นรูปธรรมว่าผลท่ีต้องการได้
เกิดขึ้น 
5. การเขียนวัตถุประสงค์ คือ การบอกว่าเราต้องทําอะไร 
6. เป้าหมาย คือ จุดตัดสินว่าโครงการนั้นประสบความสําเร็จ
หรือไม่ 
7. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย เป็นคนละเรื่องไม่
เกี่ยวข้องกัน 
8. คําถาม “รู้ได้อย่างไรว่าทําสําเร็จหรือไม่” คําตอบ คือ 
วิธีการดําเนินงาน” 
9. งบประมาณ คือ ทรัพยากรที่ต้องการใช้ในรูปตัวเงิน 
10. การเขียนวิธีดําเนินการโครงการ จะเริ่มด้วยกิจกรรม  
“ขออนุมัติโครงการ”  

 
จากตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลีกเลี่ยงวิธีการถามใน

ลักษณะที่ทําให้ผู้ตอบรู้สึกว่าถูกทดสอบ โดยเลี่ยงไปใช้ถามว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคํากล่าวต่อไปนี้” 
แทนการใช้ช่ือแบบทดสอบตรง ๆ ว่า “แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ” และใช้ตัวเลือก    “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” แทนการให้เลือกว่า ข้อใดถูก หรือ ผิด ส่วน ตัวเลือก “ไม่แน่ใจ” ก็หมายถึงผู้ตอบไม่ทราบนั่นเอง แต่เขา
จะรู้สึกสบายใจที่จะตอบโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ตอบในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้ 

การวัดความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายนี้ จะทําการวัดก่อน และหลังดําเนินกิจกรรม (pre test - 
post test) โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมกําหนดรหัสอะไรก็ได้ของตนขึ้นมาเอง แทนการระบุช่ือของตน โดยให้ใช้รหัส
เดียวกันในการตอบคําถามก่อน และหลัง เพื่อให้ผู้ดําเนินกิจกรรมสามารถเปรียบเทียบผลความรู้ที่เกิดหลังจาก
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลได้ โดยไม่ต้องให้ผู้ตอบรู้สึกเสียหน้า หรือไม่สบายใจว่าตอบ
ได้คะแนนน้อย หรือตอบผิด 
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3. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินการบริการทางวิชาการ 
 

ช่ือกิจกรรม/โครงการ.................................................................................. 
วัน………ที่  …….. เดือน …………  พ.ศ. ………….. 

ณ  ………………………… 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในช่อง    
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าประชุม 
1.  เพศ     ชาย   หญิง 
2.  ระดับการศึกษา   …………………….         …………………….    

  …………………….    …………………….   
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 

3. กลุ่มอาชีพ    …………………….         …………………….    
  …………………….    …………………….   

 
ตอนที่  2  ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

   คําชี้แจง  ขอให้ท่านทําเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับความพึงพอใจ 

รายการ มากท่ีสุด
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด
(1) 

1. ด้านการเตรียมการ      
2. ด้านวิทยากรถ่ายทอด      
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      
4. ด้านสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก      
5. สาระที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม      
6. ด้านผลของการรับบริการที่ตรงตามที่คาดหวัง      
7. ภาพรวมของการดําเนินกิจกรรม      
8.การจัดบรรยากาศช่วยส่งเสริมการเรียนรู้      
9. ความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้      
10. ประโยชน์ของเอกสารที่แจก      
11. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดการประชุม      
12. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการประชุม      
13. การอํานวยความสะดวกในการประชุม      
14. ความพึงพอใจต่อการอบรมในภาพรวม      
ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็น 

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการทํากิจกรรมครั้งนี้ 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................           

                                                                  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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4. ตัวอย่าง การประเมินการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  
 ในการประเมินการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทิ้งระยะเวลาหลังจากการดําเนิน
กิจกรรมประมาณ 1 เดือน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นําความรู้ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์
จริง 

แบบประเมินการนําความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 
วัน………ที่  …….. เดือน …………  พ.ศ. ………….. 

ณ  ………………………… 
 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการนําความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม……….ไปใช้ประโยชน์ 
 

ระดับความคิดเห็น 
ข้อคําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง      
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเปน็ปัจจุบัน       
สามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลต่อ
กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้ 

     

สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบลักษณะการจัดทําบัญชี
ของกลุ่มอาชีพได้ 

     

 
5.  ตัวอย่างแบบตดิตามผลโครงการฝึกอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาสําหรับครูผู้สอน 

 
โรงเรียน.................................................กลุ่มโรงเรียน.............................สปอ. ........................ 

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อติดตามผลโครงการฝึกอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษ  โดยแบ่งเป็น 
4 ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
ตอนที่ 3  บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
ตอนที่ 4  ความพร้อมของสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ไขปัญหาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      

ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใดและจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมเท่านั้น  จึงขอ
ความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงและขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่า
ในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี   
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ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง         
1. เพศ   1)   ชาย  2)  หญิง 
2. อายุ…………………ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1)  ปริญญาตรี สาขา………………………………………….. 

 2)  ปริญญาโท สาขา………………………………………….. 
 3)  อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………..…… 

4. ประสบการณ์การทํางาน…………………ปี 
5. ระยะเวลาที่ทํางานในสถานศึกษาแห่งนี้.........................ปี 
6. ระดับช้ันที่สอน...........................วิชา/กลุ่มสาระที่สอน........................................................ 
7. ท่านได้สอนตรงกับสาขาวิชาเอก/วิชาที่ท่านถนัดหรือไม่   
8.   1)  ใช่   2) ไม่ใช่ 
9. ท่านเป็นวิทยากรแกนนําระดับอําเภอหรือไม่    

  1)  ใช่  กลุ่มสาระ..............................................   2) ไม่ใช่ 
10. ท่านผ่านการอบรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระ............................................ 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาว่า   ในขณะนี้สถานศึกษาของท่านได้ปฏิบัติตามภารกิจต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด   
โดยทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติจริง 

5 หมายถึง   ปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์ 100% 
4 หมายถึง   ปฏิบัติแล้วเสร็จประมาณ 50 % ขึ้นไป แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
3    หมายถึง   ปฏิบัติแล้วเสร็จไปบางส่วน ไม่ถึง 50% 
2    หมายถึง   มีการวางแผนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติ 
1    หมายถึง   ไม่ทราบว่าต้องมีการปฏิบัติในเรื่องนี้ 
 

ระดับการปฏิบัติ ภารกิจการบริหารจัดการหลักสูตร 5 4 3 2 1
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา      
1.1 ประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกบุ่คลากรใน
โรงเรียนและชุมชน  

     

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      
1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสตูรให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
รับทราบ 

     

1.4 ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา   

     

1.5 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
1.6 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน 
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ระดับการปฏิบัติ ภารกิจการบริหารจัดการหลักสูตร 5 4 3 2 1
1.7 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาได้ 

     

2. การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา      
2.1ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน 
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     

2.2 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
2.3 กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ โดยมีการ
ร่วมมือกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

     

2.4 นําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและชุมชนมาใช้ในการกําหนดวิสัยทัศน์  
ภารกิจ  เป้าหมายและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

     

2.5  กําหนดโครงสร้างหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น และจัดสัดส่วนเวลาเรียน ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมายของสถานศึกษา และโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

     

2.6 กําหนดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความต้องการและความสนใจของนักเรียน  
ชุมชน และท้องถิ่น 

     

2.7 ตรวจสอบความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกับมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระและมาตรฐานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

2.8 กําหนดสาระกิจกรรมพฒันาผู้เรียน   ทั้งกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว      
2.9 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นมากําหนดเป็นผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง  
รายปี/ รายภาค ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ครบทุกช่วงชั้น 

     

2.10 วิเคราะห์ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังรายปี/รายภาค มากําหนดสาระการเรียนรู้
รายปี/รายภาค ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ครบทุกช่วงชั้น 

     

2.11 จัดทําคําอธิบายรายวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ครบทุกช่วงชั้น      
2.12 จัดทําหน่วยการเรียนรู้  โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระ 

     

2.13 จัดทําแผนการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้      
2.14 จัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

2.15 จัดทําหลักเกณฑ์   และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรยีน      
2.16 จัดทําเอกสารหลักฐานประเมินผลการเรียนของผู้เรียน      
2.17 เรียบเรียงและจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา      
2.18 ตรวจสอบความเชื่อมโยงและความสอดคล้องโดยภาพรวมของหลักสูตร
สถานศึกษา 
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ระดับการปฏิบัติ ภารกิจการบริหารจัดการหลักสูตร 5 4 3 2 1
3. การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา      
3.1 การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การวางแผนการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  การวางแผนการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การ
วางแผนสอนซอ่มเสริมและการประเมินผลตามสภาพจริง 
 

     

3.2 การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เช่น  การวางแผนให้ครทูกุคนสามารถ
แนะแนวผู้เรียนได้ทั้งด้านการศึกษา  อาชีพ และปญัหาอื่น ๆ การพัฒนาระบบแนะ
แนวโดยกําหนดให้มีภารกิจระหว่างบ้านและชุมชน 

     

3.3 การส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
เช่น  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการทั้งในและนอก
สถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูทําวิจัยในชั้นเรียน 

     

4. การนเิทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนนิการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา      
4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการของบุคลากรในสถานศกึษา      
4.2 วางแผนการนิเทศ      
4.3 ดําเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการรวบรวมข้อมูล  

วิเคราะห์  สรปุ  และจัดทํารายงาน 
     

5. การปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา      
5.1 ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
5.2 ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
5.3 ปฏิบัติงานตามแผนการสง่เสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     

6. สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา      
6.1 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน      
6.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน      
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ตอนที่ 3  บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาว่า    ท่านและบุคลากรที่เก่ียวข้องต่อไปนี้   มีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามากน้อยเพียงใด    โดยทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด   

3.1 ท่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
5   หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน 
4   หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบทุกขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติบ้างในบางขั้นตอน 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนแต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติ 
1   หมายถึง   ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ข้อ 

รายการ 

1 ร่วมศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนเข้าใจ 

2 ร่วมศึกษาหลักการ และวิธีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจนเข้าใจ 

3 ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์   ภารกิจ  เป้าหมาย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4 ร่วมกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและจัดสัดส่วนเวลาเรียน 

5 ประสานสัมพันธ์กับครูในระดับชั้นเดียวกันในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / รายวิชาและ
กําหนดเป็นหลักสูตร 

6 ร่วมตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างสาระเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นสภาพปัญหา/
ความต้องการของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระและ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบข่ายเนื้อหาสาระ  มาตรฐาน สัดส่วนเวลา 
และหน่วยการเรียนรู้ 

8 ร่วมจัดทําหลักเกณฑ์   และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน 

9 นําหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 

10 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้   ธรรมชาติและความ
สนใจของผู้เรียน 

11 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

12 ตรวจสอบความเชื่อมโยง  สอดคล้องโดยภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา 

4 5 3 2 1
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3.2  ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
5    หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน 
4    หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบทุกขั้นตอน 
3   หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติบ้างในบางขั้นตอน 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนแต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติ 
1   หมายถึง   ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ข้อ รายการ 

5 4 3 2 1 
1 จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา 

2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนรับทราบ 

3 สนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได้ 

4 ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

5 กําหนดโครงสร้างหลักสูตรและจัดสัดส่วนเวลาเรียน 

6 ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา 

7 จัดทําหลักเกณฑ์   และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน 

8 ปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9 กําหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน 

10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

11 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

12 ส่งเสริมครูผู้สอนทําวิจัยในชั้นเรียน 

13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน 

14 ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

15 วางแผนและดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

16 ตรวจสอบความเชื่อมโยง สอดคล้องโดยภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา 
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3.3 ครูผู้สอน ที่ให้ความร่วมมือทํากิจกรรมต่อไปนี้มีจํานวนมากน้อยเพียงใด 
5    หมายถึง   ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
4   หมายถึง   80 % ขึ้นไปแต่ยังไม่ครบทุกคน 
3 หมายถึง   50 % ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 80 %  
2    หมายถึง   10 % ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 50 % 
1    หมายถึง   ไม่เกิน10 % 
 

จํานวนคร ู
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ข้อ 

รายการ 
 

5 4 3 2 1

1 ร่วมศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ เนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนเข้าใจ 

2 ร่วมศึกษาหลักการ และวิธีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจนเข้าใจ 

3 ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์   ภารกิจ  เป้าหมาย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4 ร่วมกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและจัดสัดส่วนเวลาเรียน 

5 มีการประสานสัมพันธ์ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / รายวิชาแต่ละชั้นปีและกําหนด
เป็นหลักสูตร โดยครูแต่ละระดับชั้น 

6 ร่วมตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างสาระเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นสภาพปัญหา/
ความต้องการของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระและ
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7 ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบข่ายเนื้อหาสาระ  มาตรฐาน สัดส่วนเวลา 
และหน่วยการเรียนรู้ 

8 ร่วมจัดทําหลักเกณฑ์   และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน 

9 นําหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 

10 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้   ธรรมชาติและความ
สนใจของผู้เรียน 

11 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

12 ตรวจสอบความเชื่อมโยง สอดคล้องโดยภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา 
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3.4  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
5    หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและปฏิบัติอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน 
4    หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่ครบทุกขั้นตอน 
3    หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติบ้างในบางขั้นตอน 
2    หมายถึง   มีส่วนร่วมวางแผนแต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติ 
1    หมายถึง   ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ระดับการมีส่วนร่วม ข้อ รายการ 
 5 4 3 2 1

1 นักเรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกําหนดแผนการเรียนรู้ของนักเรียน 

3 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญโรงเรียน 

4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมายและ คุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

5 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกําหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

6 ผู้ปกครองส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

7 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม 

8 ผู้ปกครองร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้องประสานงาน  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

9 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

10 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

11 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญโรงเรียน 

12 ชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  

13 ชุมชนให้การสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

14 ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

15 ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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3.5  ศึกษานิเทศก์ มาติดตามและให้คําแนะนําในการทํากิจกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
5   หมายถึง   มาให้คําแนะนําและร่วมทํากิจกรรมกับสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 
4   หมายถึง   มาให้คําแนะนําและร่วมทํากิจกรรมกับสถานศึกษาเป็นครั้งคราว 

     3  หมายถึง มาให้คําแนะนําอย่างสมํ่าเสมอ  แต่ไม่ได้ร่วมทํากิจกรรมกับสถานศึกษา 
     2  หมายถึง   มาให้คําแนะนําบ้างเป็นครั้งคราว แต่ไม่ได้ร่วมทํากิจกรรม 
     1  หมายถึง   มาให้คําแนะนําเบื้องต้นในช่วงแรกเท่านั้น 

 
ระดับการมีส่วนร่วม 

ข้อ 
รายการ 

 5 4 3 2 1

1 การเตรียมความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

2 การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

3 การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรและการจัดสัดส่วนเวลาเรียน 

4 การจัดทําสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

5 การจัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

6 การจัดทําหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียน 

7 การเรียบเรียงและจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 

8 การตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม 

9 การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

10 การวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
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ตอนที่ 4  ความพร้อมของสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
4.1  โดยภาพรวมสถานศึกษาของท่านมีความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2546 อยู่ใน
ระดับใด  

 ยังไม่พร้อม   เพราะ.......................................................................................................... 
 พร้อมบางส่วนไม่ถึง 50%  เพราะ....................................................................................... 
 พร้อมประมาณ 50-79%  เพราะ......................................................................................... 
 พร้อมประมาณ 80%ขึ้นไป   เพราะ..................................................................................... 
 พร้อม 100%  เพราะ......................................................................................................... 

4.2  ปัญหาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่...................................................       
..............................................................................................................................................       
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
4.3.ความช่วยเหลือที่สถานศึกษาต้องการ  ได้แก่ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทที่ 3 
การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

 
 เพื่อให้การรายงานผลโครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ได้กําหนดหัวข้อการรายงานสรุปผลโครงการ โดยการสรุปโครงการเป็นรูปเล่มจะต้องประกอบด้วย
เอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  
ส่วนที่ 1   
 1.1 ปกนอก 
 1.2 ปกใน 
 1.3 คํานํา 
 1.4 สารบัญ  
 1.5 สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา 

2.1 ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
-  หลักการเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
- เป้าหมาย 

2.2 ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ   
- กลุ่มเป้าหมาย 

      - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
      - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล  
 - เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.3  ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในรูปแบบตารางหรือความเรียง  

2.4  ส่วนที่  4 สรุปผลการดําเนินการ    
- สรุปผลการดําเนินการ   

     - ปัญหาอุปสรรค  
     - ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 
3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว   
3.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  
3.3 บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ 
3.4 บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
3.5 การประชุม พร้อมรายงานการประชุม  
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3.6 คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด/ปิดงาน (ถ้ามี) 
3.7 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง 
3.8 เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.9  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
3.10 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ                                                       
3.11 ภาพกิจกรรม (ก่อนดําเนินโครงการ/ระหว่างดําเนิน/ และเมื่อสิ้นสดุโครงการ) 

           3.12 รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ/ประวัติ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
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รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปโครงการ 
 

     ชื่อโครงการ…………………..…………………………………. 
ระหว่างวันที่ ………….เดือน……………..พ.ศ.............. 
ณ …………………………………………….. 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
 
 
 

 
คณะ.................................    
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สรุปโครงการ 
 

ชื่อโครงการ…………………..…………………………………. 
ระหว่างวันที่ ………….เดือน……………..พ.ศ.............. 
ณ …………………………………………….. 

อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะ................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คํานํา 
 

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

 
 
        ................................ 
             หัวหน้าโครงการ 

 38                    คู่มือการบริการทางวิชาการแก่สังคม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 
 

 

สารบัญ 

 

 
หน้า

คํานํา   
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 ส่วนนํา  

หลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ  
กลุ่มเป้าหมาย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
วิธีการเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนอบรมและหลังการอบรม  
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
ผลการวิเคราะห์การนําไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม  

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดําเนินการ  
สรุปผลการดําเนินการ  
ด้านความรู้ความเข้าใจ  
ด้านความพึงพอใจ  
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์  
ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก  
1. ............................  
2. ............................  
3. ............................  
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ส่วนที่ 1 
ส่วนนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
  
เป้าหมาย (ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ระบุไว้) 

.......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 
.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
 
วิธีการเก็บข้อมูล 

.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  
 

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ......(กลุ่มเป้าหมาย)
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….ดังนี ้

 

ตารางที่.....แสดงคะแนนผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการดําเนินกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากตารางที่............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ......(กลุ่มเป้าหมาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….ดังนี้ 
 
ตารางที่.......แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

   

รวม/เฉลี่ย         

 
 
 

จากตารางที่............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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ผลการวิเคราะห์การนําไปใช้ประโยชน์ของ......(กลุ่มเป้าหมาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….ดังนี้ 
 

ตารางที่..แสดงความคิดเห็นด้านการนําไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)    

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)    

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)    

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)    

 …….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)

…….. 
(ร้อยละ)    

รวม/เฉลี่ย         

 
 

 
จากตารางที่............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินการ 

 
.......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
.......................................................................................................................................... 

........................................................................ ดังนี้  
ด้านความรู้ความเข้าใจ....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
ด้านความพึงพอใจ.............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์.................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. .................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................. 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. .................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ที่  ๕๙ /๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สงัคม 
     --------------------------------- 

 เพื่อให้การดําเนินงานบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีอาศัยอํานาจตามคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๓๒๔๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  และคณบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ดงันัน้  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์บุญชัด   เนติศักดิ์ ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการ  
  ๓.  นางสาวศิริมา เอมวงษ์ กรรมการ 
  ๔.  ดร. ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ กรรมการ 
  ๕.  นายจักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา กรรมการ 
  ๖.  นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ กรรมการ 
  ๗.  นายประสงค์ หน่อแก้ว กรรมการ 
  ๘.  นายชนานนท์ ทิพย์วังเมฆ กรรมการ 
  ๙.  นายวิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐.  นายสันติ วงศ์ใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑.  ดร. รวิภา ยงประยูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๒. นายกิตติ ขุนเทา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓. นางสาวกาญจนาวดี คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหนา้ที่ดังนี ้
๑. กําหนดนโยบายและวางแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
๒. ติดตาม  ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ เข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ  
๓. สํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดทํา แผนบริการวิชาการ  
๔. จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
๕. ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม 
๖. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการวิชาการแก่สังคม 
๗. ส่งเสริมกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในมหาวิทยาลัย  
๘. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ  ต่อไป 
 
         ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
       
     

(รองศาสตราจารย์บุญชัด  เนติศักดิ์) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ตัวอย่าง แบบสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชนเป้าหมาย 
 

แบบสํารวจข้อมูลความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน 
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชน  
1.1  ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน........................หมู่ท่ี..........ตําบล.......................อําเภอ.............................จังหวัด.................................... 
1.2  ชื่อผู้นํา.............................................................................................................................................................................. 
1.3  จํานวนสมาชิกในชุมชน...............................................คน 
1.4  อาชีพของสมาชิก 

      -  อาชีพหลัก……………………………………………………….      คิดเป็นร้อยละ.......................................... 
       -  อาชีพรอง……………………………………..........................       คิดเป็นร้อยละ .......................................... 
       -  อาชีพเสริม..........................................................................        คิดเป็นร้อยละ.......................................... 

1.5  รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 
          น้อยกว่า  5,000 บาท 
          มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
          เกินกว่า 10,000 บาท 

1.6  ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพของชุมชน     
          น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค...................................  มี  ไม่มี…………….... 
           ไฟฟ้า................................................................  มี   ไม่มี....................... 

1.7   อธิบายลักษณะทรัพยากรของชุมชน....................................................................................................................................... 
1.8   หน่วยราชการที่ดูแลชุมชนในปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
1.9   ผลิตภัณฑ์ของชุมชน............................................................................................................................................................. 
ส่วนที่  2  ความต้องการรับบรกิาร     
2.1 ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................ 
2.2 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม...................................................................................................................................................................... 
2.3 จํานวนสมาชิกในกลุ่ม...........................................คน (โปรดแนบรายชื่อสมาชิกเท่าท่ีทราบ) 
2.4 ประเด็นปัญหา / ความจําเป็นที่ต้องการ หรือความช่วยเหลือ.................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
2.5   บริการวิชาการที่ต้องการ   หรือปัญหาที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 
ก)  ต้องการคําปรึกษา เรื่อง................................................................................................................................................ 
ข)  ต้องการให้ฝึกอบรม เรื่อง............................................................................................................................................. 
ค)  อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................................................................................. 
2.6   หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................................................                            ลงชื่อ.................................................................. 
      (...........................................................................)                            (.........................................................................) 

        ผู้ให้ข้อมูล                                                                              ผู้สํารวจข้อมูล 
วันที่............/.................../...............                                             วันที่............/.................../...............           
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แบบสํารวจความต้องการรับบรกิารทางวิชาการองสถานศึกษา 
โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลหน่วยของรับบริการ 
1.1 ชื่อสถานศึกษา.....................................................................................................................หมู่ท่ี...........................ตําบล

....................................อําเภอ............................................จงัหวัด................................................................. 
1.2 ชื่อผู้อํานวยการ....................................................................................................................................................... 
1.3 สมาชิกในหน่วยงาน.....................................................คน 
1.4 สถานศึกษาเปิดสอนใน  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
1.5 จํานวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด................................คน 

ส่วนที่ 2 ความต้องการขอรับบริการ 
2.1 ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี)................................................................................ 
2.2 ชื่อหน่วยหน้ากลุ่ม.......................................................................... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ......................................... 
2.3 จํานวนสมาชิกในกลุ่ม...........................................คน 
2.4 หัวข้อการบริการท่ีต้องการ หรือปัญหาท่ีต้องการความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยี e-Learning ในปัจจุบัน 
 การสัมมนาวิชาการเรื่องห้องสมุด 3D 
 นิทรรศการจัดจําหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (IT Fair) 
 นิทรรศการจัดจําหน่ายและเผยแพร่หนังสือและผลงานจากบริษัทชั้นนํา (Books Fair) 
 ศูนย์กลางจัดนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากเศษวัสดุด้านต่าง ๆ เพื่อการรักษาโลก 
 ต้องการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................ 

 ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่อง...................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................ 

 ต้องการความช่วยเหลือเรื่อง.................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................ 

 อื่น ๆ ...................................................................................................................................................... 
2.5 หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     .................................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................................... 
 
ลงชื่อ.................................................................................          ลงชื่อ.............................................................................. 
       (                                                         )                       (                                                         ) 
                           ผู้ให้ข้อมูล                                                               ผู้สํารวจข้อมูล 
             วันที่.........../.............../.....................                                  วันที่.........../.............../..................... 
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ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
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ตัวอย่าง หนังสือตดิตอ่ประสานงานโรงเรียน 
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ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
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