
แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี 2561 
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  ส านักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน  

หมวดงบรายจ่ายอื่น ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 

พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธกิารบดี 



แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี  2561                                                                                                                                                              
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

2 
 

ส่วนที่  1 
ยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ในการด าเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ปรัชญา     :  สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์   :  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
                  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 
อัตลักษณ์    : สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
เอกลักษณ์   : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
พันธกิจ           

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

4. ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 
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6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความ
ผูกพันกับองค์กร 

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การ
บริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 
 
เป้าหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1. มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินติด
อันดับ 1 ใน 20 (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น 50 : 50 
3. มีสัดส่วนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาไทย 

เป็น 15 : 85 
4. มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : วทิยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็น 38 : 12 : 50 
5. มีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
6. มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 85 : 15  
7. มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ตรี โท เอก เป็น 2 : 38 : 60 
8. มีสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. เป็น 50 : 33 : 16.5 : 0.5 
9. มีกลุ่มงานวิจัยอย่างน้อย 1 กลุ่มท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 
10. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม เป็นร้อย

ละ 5 เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด 
11. มีสัดส่วนงบประมาณจากรัฐ : รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา : รายได้จากงานวิจัยบริการ

วิชาการ เป็น 50 : 40 : 10 
 12. ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก 

 
จากยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามกรอบภารกิจทั้งสี่ด้าน  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางการ

ด าเนินงานให้มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยในพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม นั้น  มหาวิทยาลัย
ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการ  ในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 

  พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 เป้าประสงค์  

  ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความความเข้มแข็งใน
การด ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้น สังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
และได้รับการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
3. กลยุทธ / มาตรการ แนวคิดโครงการ 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิาร
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสทิธิภาพ 
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และประเทศ 

 ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง 
และจัดท าแผนการบริการวิชาการ  

 สร้างความเช่ือมโยงงานบริการวิชาการกับการพัฒนาภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

 ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
อย่างมีส่วนร่วม และน าผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA 

 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการให้บริการวิชาการที่เอื้อต่อการแข่งขัน 

 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม   
3.2 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับ
ห น่ ว ย ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย ด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
 

ด้านสังคมสูงวัย  

 จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสังคมสูงวัย โดย
มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ  

 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 

 การจัดการศึกษาเพื่อผู้สูงวัย 
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของมหาวิทยาลัย 

 โอลิมปิกวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยเด็ก 

 โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
 
 



แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี  2561                                                                                                                                                              
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

5 
 

กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

 จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

 พัฒนางานอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเสริมสร้างการสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ 

 จัดให้มีพื้นท่ีการท างานร่วม (Co-Space Working) 

 จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเข้าสู่
การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

 โครงการด้านการบริหารจัดการน้ า 

 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย 

 ศูนย์ให้บริการความรู้ด้านภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 ศูนย์บริการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

3.3 พัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและ
ดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิให้มี
คุณภาพและได้ มาตรฐาน และพัฒนา
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้ เป็นที่
ยอมรับ 

 จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านการบริการ
สุขภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเข้ารว่ม
เป็นคณะกรรมการ 

3.4 จัดหารายได้จากการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

 จัดหารายได้จากการด าเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรปกติให้กับคนวัยท างาน 
(Workforce)  

 จัดหารายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนา 
สู่เชิงพาณิชย์  

 
 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

โครงกำร 95 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 

2. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีส่วนร่วมภำยใต้ควำม
ร่วมมือกับองค์กรภำยนอก 

โครงกำร 15 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 
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ตัวชี้วัด หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

3. ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงมสี่วนร่วมที่
น ำควำมรู้ และประสบกำรณ์มำใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัยของจ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำรทัง้หมด 

ร้อยละ 80 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 

4. จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสงัคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงกำร 

10 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 

5. จ ำนวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียน
สูงขึ้นเมื่อเข้ำร่วมโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 3 ป ี

โรงเรียน 4 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ/คณะ/
ส ำนัก 

6. จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ที่เกิดขึ้น รำย 5 
 

สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 

7. ร้อยละของผู้รับบริกำรที่น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 95 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 

8. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/หน่วยงำน/องค์กรที่รับ
บริกำรวิชำกำรและวชิำชีพต่อประโยชน์จำกบริกำร  

ร้อยละ 90 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ 

9. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรผูป้่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85 วิทยำลัย
แพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข 

10. โรงพยำบำลได้รบักำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 

รับรอง 1 วิทยำลัย
แพทยศำสตร์และ
กำรสำธำรณสุข 

11. ร้อยละของรำยได้ที่เพิ่มข้ึนจำกกำรบริกำรวิชำกำร ร้อยละ 0.75 สนง.ส่งเสริมบริหำร
งำนวิจยัฯ/คณะ/
ส ำนัก 

 
5. ขอบเขตการใหบ้ริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จากกลยุทธ มาตรการ ที่คณะและมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระดับยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการบริการวิชาการ
เพื่อให้มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  

2. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง 
ๆ ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ เอกชน 

3. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย   
4. การให้บริการวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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5. การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน / สังคม / กลุ่มวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ที่ทนัสมัย เปน็ประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนั 
 
6. กรอบการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 จากนโยบายที่ก าหนด  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดพื้นที่ในการให้บริการเน้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการ  
ดังนี้ 
 

 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชน ฯ  เป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถของครู นักเรียนในระบบโรงเรียน  ให้สามารถพัฒนาผลการเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับต่าง ๆ   ซึ่งการ
ให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชด าริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้วย   โดยโครงการในกลุ่มนี้ จะเน้นการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น   

กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
ในกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22  จ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน  
สกริมชอร์  รร.ตชด.บ้านแก่ง 
ศรีโคตร  รร.ตชด.ภูหญ้าคา และ 
ศกร.ภูดานกอย 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 โ คร งกา รจั ดกา รความรู้ ด้ าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
ปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี 

 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ 

 โรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทาน
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ทอง/ระดับเพชร 

 โรงเรียนเครือข่ายรอบ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 24 
แห่ง / โรงเรียนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

 โรงเรียนเครือข่าย บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ 
โครงการในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่าน 
เขียนภาษาไทยให้คล่อง 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร ์

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
(STEM) 

 ส่งเสริม พัฒนาการสอนโดยใช้
โครงงานวิทยาศาสตร์ในทุกระดบั 

 จ านวนโรงเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น เม่ือร่วม
โครงการกับมหาวิทยาลัยแล้ว 3 
ปี  

 จ านวนนักเรียนที่อ่าน เขียน
ภาษาไทยคล่อง 

 จ านวนโรงเรียนทีไ่ด้รับตรา 
พระทานบ้านนักวทิยาศาสตร์นอ้ย 
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กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 โรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตพื้นทีบ่ริการ
ของมหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริม พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ที่สอง 

 พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21  

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามสาระการเรียนรู้ เพื่อให้
ได้มาตรฐานระดบัชาติ 

 การยกระดับหรือส่งเสริมความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 จ านวนโครงงานวทิยาศาสตร์ของ
โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

 

 
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน / กลุ่มวิชาชีพ 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้งในระดับครัวเรือน  

ชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มหรือลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การพัฒนาผลิตภาพ 
การผลิต  

 
กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า 

 
ตัวชี้วัดเฉพาะ 

 

 เ ก ษ ต ร ก ร  ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  
ที่ต้องการฝึก / พัฒนาอาชีพ 

 

 การอบรมสร้างอาชีพเสริม 
หลักสูตรระยะสั้น เช่น การท า
พวงหรีด การท าของที่ระลึก การ
ท าดอกไม้จัน ฯลฯ 

 การอบรมพัฒนาอาชีพหลัก ใน
กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ เช่น 
การเลี้ยงโค  การเลี้ยงแพะ การ
เพาะเห็ด  

 รายได้ที่เพิ่มขึ้น / ลดลง หลังจาก
ร่วมโครงการ 

 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร วิสากิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง
ร้าน  ภาคอุตสาหกรรม 

 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร
จดัการกลุ่ม การบริหารองค์กร  
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

 จ านวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาและ
สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตได้
หลังจากร่วมโครงการ  
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กลุ่มเป้าหมาย โครงการพุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 การพัฒนาภาพลักษณ์  การ
ออกแบบ  การตลาด 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การแปรรูป
ผลผลติ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 จ านวนผลิตภัณฑ์/ผลผลิต ที่ได้รับ
ก า ร พั ฒ น า ห รื อ แ ป ร รู ป และ
สามารถน าออกสู่ตลาดได้ / ได้รับ
การรับรองมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

 กลุ่มนักศึกษาที่ รอจบหรือจบ
การศึกษาใหม่ 

 ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ 

 การสร้างผูป้ระกอบการรายใหม่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร  
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

 กลุ่มองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ   การอบรมเพื่อพัฒนความ
เชี่ยวชาญ ของบุคคลกลุ่มวิชาชพี
ต่าง ๆ  

 จ านวนผู้ร่วมโครงการที่ได้รับการ
รับรอง/ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

 
   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย   
 ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเก่ียวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟื้นฟู  การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยาและสมุนไพร  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้า
ระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ    
 

ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

สุขภาพอนามัย  กลุ่มแม่และเด็กเล็ก  การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 

 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

 จ านวนเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัย 

  กลุ่มเด็ก เยาวชน  การสร้างความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย 

 

  กลุ่มสูงอาย ุ  การดูแลสุขภาพในวัยสูงอาย ุ  จ านวนผู้สงูอายุที่
ได้รับการดูแล 

  กลุ่มอาสาสมัคร ผูน้ า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 

 การพัฒนาศักยภาพในการดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน 

 

  ประชาชนทั่วไป  การให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

 จ านวนประชาชนที่มี
สุขภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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   โครงการบริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ประชาชนทั่วไป  การจัดการขยะในชุมชน 

 การจัดการแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  

 น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

 การส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

 การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน พลงังานทางเลือก 

 การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

 การเฝ้าระวังภัยพบิัติจาก
ธรรมชาต ิ

 ปริมาณขยะทีไ่ด้รับ
การจัดการอย่างถูก
วิธี/การน ากลับมาใช้
ใหม่ 

 จ านวนชุมชนที่มีการ
จัดการแหล่งน้ า / มี
น้ าสะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

 
    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน /  สังคม / กลุ่มวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
เอกชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ชุมชน/ สังคม / กลุ่มวิชาชีพ  เกิดทักษะการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้   

 

กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 กลุ่มนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
ประชาชน บุคคลทั่วไป 

 การให้ความรู้กฎหมายที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั 

 การเสริมสร้างความเปน็พลเมืองที่
ดีของโลก 

 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
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กลุ่มเป้าหมาย โครงการมุ่งเป้า 
 

ตัวชี้วัดเฉพาะ 
 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จิตส านึกที่ด ี

 การจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ 

 การประชุมวชิาการในสาขาวิชา
การต่าง ๆ 

 
7. แนวทางในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 

1.  กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน / ผู้รับบริการ  มีการส ารวจข้อมูลความต้องการ  
ปัญหา / อุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย  

2.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ระบไุว้ในโครงการ 
4.  วิทยากรหลักเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. การด าเนินงาน / โครงการ  เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการ

ปฏิบัติงานและงบประมาณ  
 
8. สัดส่วนงบประมาณ 
 เพื่อให้การด าเนินงาน บรรลุเปา้หมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้ก าหนดสดัส่วนงบประมาณในการด าเนนิโครงการ
กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  

แผนกิจกรรม สัดส่วนงบประมาณ  
 (ร้อยละ) 

 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ 20 

 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน กลุ่มวชิาชีพ 25 

 โครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  
 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

20 
10 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มวิชาชีพ 25 

รวม       100 
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ส่วนที่ 2 
คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ 

 
1.          คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอของบประมาณ (หัวหน้าโครงการ) 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวชิาการ / สายสนบัสนนุวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้าง
โครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ  

 ไม่ติดค้างรายงานฉบบัสมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน  ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2558 ลงไป  

 บุคลากรหนึ่งคนสามารถเสนอโครงการในฐานะหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ  รวม 2 แผนงานบริการ
วิชาการและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ส าหรับผูบ้ริหารระดับคณะ หนว่ยงาน ทุกระดับ 

 โครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่เสนอของบประมาณจากแผนงานอ่ืน    
 
2.  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการ แบ่งเป็น  3 ส่วน รวม  100  คะแนน ดังนี้ 

รายการประเมิน คะแนน 
ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน 45 

 สอดคล้องกับนโยบายของคณะ / หน่วยงาน 5 

 ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความสามารถ / ภาระงานของผู้เสนอโครงการ  

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสตูร 

5 
5 

 การบูรณาการกับภารกิจอ่ืน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจยั และแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

 ผลการด าเนินงานบรูณาการ การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในโครงการทีผ่่านมา 

 แสดงเอกสารหรือข้อมลูอ้างถิง ความต้องการหรือความร่วมมือของชุมชน องค์กรในการเสนอโครงการ 

10 
  

10 
10 

ประเมินโดยส านักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ 20 

 ความสมบรูณ์ของรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบรูณ์  ปี 2558-2559 
ในระบบบริหารโครงการ  

20 

ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ  35 

 ความสอดคล้องกับมาตรการ/ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลยั    5 

 ที่มาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกัน เป็นไปได้ในการด าเนินงาน 
สามารถวัดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

10 

 แผนการด าเนินงานมีความชัดเจน สามารถด าเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภายใน 
1 ป ี

10 

 ผลลัพธ์ของโครงการ (ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ) สามารถวัดประเมินผลได้และสอดคล้องกับโครงการ 10 

รวม 100 
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3. การประเมินจัดล าดับความส าคัญและน าส่งข้อเสนอโครงการ 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชนระดบัมหาวิทยาลัย จะท าการประเมนิข้อเสนอโครงการและให้

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เสนอโครงการ เพื่อน าไปปรับปรุงโครงการ ในขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงการเสนอโครงการ 
ในปีถัดไป จึงเสนอให้มีการก าหนดสัดสว่นการประเมินโครงการ ดังนี้ 
 โครงการจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ประเมินโดยกรรมการจาก กลุ่ม มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์   
 โครงการจากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประเมนิโดยกรรมการจาก กลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โครงการจากกลุ่มมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์ ประเมินโดยกรรมการจาก กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 
จากผลการประเมินโครงการ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญของโครงการตามคะแนน 

จากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มโครงการ โดยข้อเสนอโครงการที่มีคะแนนเกินกว่า 85 คะแนน จะจัดส่งข้อเสนอโครงการ
ให้กับกองแผนงานเพื่อเสนอส านักงบประมาณต่อไป 
 
4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี จากส านักงบประมาณแล้ว  คณะกรรมการ ฯ จะ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ  ตามแนวทางดังนี้ 

1. หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สายวิชาการ/สนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ชั่วคราว  ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

2. ไม่ติดค้างรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  รายงานผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ รายงานทางการเงิน  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ย้อนหลังไป 

3. การจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามล าดับที่ได้ประเมินไว้แล้ว  
ทั้งนี้ โครงการต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่เสนอของบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ 

4. การจัดสรรงบประมาณ  อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์  ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรรและเป้าหมายการด าเนนิงานตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

5. ผลการพิจารณาจดัสรรงบประมาณของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิน้สุดเมื่อมีการแจ้งให้คณะ หน่วยงานทราบ 
กรณีโครงการไม่ได้จัดสรรงบประมาณ สามารถสอบถามข้อมูลได้จากส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

 
 เพื่อให้การด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 
1.     หลักการเขียนโครงการ  
 โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการเปน็ไป
ตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้เช่น  การผลิตสินคา้ หรือ ท างานบริการ โดยจะมีการก าหนด
ระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด ในการด าเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหนา้ที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการ
บริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกบัเวลา และงบประมาณที่ตัง้ไว ้และคาดหวังที่จะไดผ้ลตอบแทน
อย่างคุ้มค่า 
 ลักษณะโครงการที่ด ี

 มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ 

 รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

 ตอบสนองความต้องการของชุมชน  

 สอดคล้องกับแผนงานของคณะ ส านัก  มหาวทิยาลัย 

 มีระยะเวลาในการด าเนนิงานชดัเจน ระบุวนัเวลาเร่ิมต้นและสิน้สุดโครงการ 

 สามารถติดตามประเมินผลได้ 
 
2.   รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ   
 การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม / โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม  ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ดังนี ้

1. ชื่อโครงการ  เป็นการระบุเพือ่ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนทีส่ืบเนื่องจากการปฏบิัติ
โครงการ ตลอดจนทิศทางของการด าเนินโครงการนัน้ 

2. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางทีต่้องการจะให้เกิดขึ้น
จากการปฏิบัตงิานนัน้  การก าหนดวัตถุประสงคท์ี่ดีจะเปน็การช่วยให้การก าหนดขั้นตอนส าหรับการปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม  
โดยควรมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”  

S = Sensible   ต้องมีความเปน็ไปได ้
M = Measurable  ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี  2561                                                                                                                                                              
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

15 
 

A = Attainable  ต้องระบสุิ่งทีต่้องการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจง 
R = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบตัิงาน 
T = Time  ต้องมีขอบเขตระยะเวลาทีช่ัดเจนในการปฏิบัติ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ระบุคุณสมบตัิของกลุ่มเป้าหมายและจ านวนให้ชัดเจนว่า เป็นใคร มีคุณสมบตัิเฉพาะเจาะจง
หรือไม่อย่างไร   จ านวนผูท้ี่เข้าร่วมโครงการนั้นก าหนดไว้กี่คน 

5. สถานที่ด าเนินการ ระบุสถานที่ด าเนนิการโครงการ อาจระบุพื้นที่ หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
6. ระยะเวลาด าเนนิโครงการ เป็นการก าหนดช่วงเวลาการปฏบิัติโครงการตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นปฏิบัติ 

โครงการจนถึงสิน้สุดโครงการนัน้ 
7. วิธีด าเนินการ เปน็การแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏบิัติงานที่สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ แสดง

รายละเอียดกิจกรรมเพียงพอและมีก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผลและมกี าหนดการการฝึกอบรม หัวข้อ
ที่จะฝึกอบรม 

8. งบประมาณ  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยจ าแนกตามวิธีงบประมาณ 
9. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและ

พิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั  เป็นผลที่เกิดจากการที่โครงการบรรลวุัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตโิครงการ  

สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
  
3.  แนวทางการก าหนดค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

เพื่อให้การจัดท าค าของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและ
มีความเหมาะสมในการก าหนดค่าใช้จ่าย  จงึได้ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดท าค าของบประมาณ ดังนี้ 
 

(1) หมวดค่าตอบแทน ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณทัง้หมด     โดยมีอัตราการเบิก
ค่าตอบแทน ดงันี ้

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ส าหรับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลยั อัตรา 600 บาท / ชั่วโมง / 6 ชั่วโมง / วัน โดย
แบ่งเป็น  

 ชั่วโมงการบรรยายให้เบิกจ่ายได ้1 คน / ชั่วโมง 

 การสัมมนา / อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน/ชั่วโมง รวมผูด้ าเนินรายการ 

 การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ไดไ้ม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ชั่วโมง  โดยมผีู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 20 คน / กลุ่ม 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรฐั อัตรา 600 - 1,200 บาท / ชั่วโมง / 6 ชั่วโมง / วนั 
1.3 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ 200 บาท/วัน (16.30-20.30 น.) วันเสาร์ - อาทิตย์ 420 

บาท/วัน (8.30 - 16.30 น.)  
 1.4 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น ประหยัด 
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(2) หมวดค่าใช้สอย 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท / คน / มื้อ 
2.2 ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่ม 30 บาท / คน / มื้อ 
2.3 ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) 800 บาท / คืน หรือเบิกจ่ายตามสิทธิ ์
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รถโดยสาร/เครื่องบิน) ตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง  รวมถึงค่า 

เบี้ยเลี้ยง (240 บาท/วัน) 
2.5  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและอัตราต่อหน่วย  เช่น 

 ค่าจ้างเหมารถตู้ 1 คัน คันละ 1,800 บาท/วัน จ านวน 2 วัน 
 (3) หมวดค่าวัสดุ    ให้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการใช้ จ านวนและราคาต่อหน่วย 
3.1 ค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  

 ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 รีมละ 100 บาท จ านวน 1 รีม 
3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

 ค่าป้ายผ้า ไวนลิ ขนาด 2*2 ตร.ม. ๆ ละ 80 บาท  
3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

 ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 24 A  หลอดละ 1,500 บาท  จ านวน 1 หลอด 
3.4 ค่าวัสดุไฟฟ้า/วัสดุการเกษตร 

 ค่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 32 วัตต์ หลอดละ 85 บาท จ านวน 10 หลอด 

 ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ านวน 1 กระสอบ (50 กก.)  กระสอบละ 1,000 บาท 
 (4) หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 Flash drive  1 อัน ราคา   200 บาท 

 ที่เย็บกระดาษ 1 อัน ราคา  200 บาท 
       
หมายเหตุ 
1. อัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายที่ก าหนดข้างตน้ เป็นเพียงแนวทางในการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประกอบข้อเสนอโครงการเท่านัน้ ในการด าเนินงานจริงให้เบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใชจ้่ายใน
การฝึกอบรมของทางราชการ ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. กรณีจัดประชุมที่โรงแรม  ขอให้พิจารณาจัดที่โรงแรมมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานทีแ่รก 
3. ไม่อนุมัติให้ตั้งงบประมาณค่าเสื้อทุกกรณี 
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4.  การบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบบรหิารโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 
 ผู้ที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณ ต้องบนัทึกข้อเสนอโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ดังนี ้

 - ผู้ใช้ใหม่ ท าการลงทะเบียนที ่ http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page=register  เสร็จแล้ว สามารถ
ล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานในระบบได้ 

-  ผู้ใช้งานเดิม ล๊อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารโครงการที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php 
 

ค าแนะน าในการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
 เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลแล้ว  ระบบไม่ท าการบันทึกข้อมูลให้ หรือกรณีไม่สามารถด าเนนิการบันทึกข้อมูลให ้

แล้วเสร็จในคร้ังเดียว  มีข้อแนะน าส าหรับผู้ต้องการเสนอโครงการ  ดังนี้ 

1. กดปุ่ม   เพื่อเพิ่มโครงการ  
2.  เลือกปีงบประมาณ 2561  และ คณะทีส่ังกัด กดปุ่ม ยนืยัน 

 
3. กรอกข้อมูลชื่อโครงการ  ลักษณะโครงการ  ความสอดคล้องกับมาตรการหรือนโยบายของมหาวิทยาลยั ให้
ครบถ้วน 

 
1. คลิ๊กที่แถบเมนู  2. หลักการและเหตุผล 

กดปุ่ม   เพื่อเพิ่มผู้รับผิดชอบโครงการ  

http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page=register%20%20เสร็จ
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php
http://www.ubu.ac.th/~sme/user_page/add_project_create.php
http://www.ubu.ac.th/~sme/user_page/add_project_create.php
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2. คลิ๊กที่แถบเมนู 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที่หัวข้อที่ 13. กดปุ่ม   เพื่อเพิ่มพื้นที่ด าเนินโครงการ  
คลิ๊กเลือกจังหวัดที่จะด าเนนิการ 
เลื่อนหมุดสีแดง ในแผนที่ไปยังต าแหน่งพื้นที่ด าเนนิโครงการ  จะปรากฏตัวเลขต าแหนง่ละติจดู และ ลองติจูดที่หมุดสี
แดงปักอยู่ เมื่อได้ต าแหน่งที่ต้องการแล้ว กดปุ่มเพิ่ม 
 

 
 

http://www.ubu.ac.th/~sme/user_page/add_project_create.php
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3.  คลิ๊กที่แถบเมนู 6. งบประมาณ (ต่อ)   

กดปุ่มยืนยนัการกรอกข้อมูลที่ด้านลา่งของหน้า เพื่อบนัทึกข้อมูลเบื้องต้นไว้ในระบบ  ซึ่งผู้เสนอโครงการจะสามารถเข้า
มาท าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในระบบได้ในภายหลัง 
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ส่วนที่  4 
ปฏิทินการด าเนินงานและการส่งข้อเสนอโครงการ 

 
1.  ปฏิทินการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 คณะ หน่วยงานจดัท าข้อเสนอโครงการ หัวหน้าโครงการ 10 – 20 พฤศจิกายน 2559 

2 คณะ หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมลูในระบบ คณะ หน่วยงาน 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 
3 คณะ หน่วยงาน สรุป รวบรวมน าส่งข้อเสนอโครงการ

ที่ส านักงานส่งเสริม บรหิารงานวิจยั ฯ 
คณะ หน่วยงาน 24 พฤศจิกายน  2559 

4 ประเมิน ข้อเสนอโครงการระดับคณะ คณะกรรมการระดับคณะ 1-8 ธันวาคม 2559 
5 ประเมิน ข้อเสนอโครงการระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบรหิารงาน ฯ 

ระดับมหาวิทยาลัย  
1-8 ธันวาคม 2559 

6 ส่งคะแนนการประเมินระดับคณะ / มหาวิทยาลยั ท่ี 
สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ 

คณะกรรมการระดับคณะ 
คณะกรรมการบรหิารงาน ฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย  

9 ธันวาคม 2559 

7 ประชุมพิจารณาผลการประเมินและจัดล าดับ
ความส าคญัข้อเสนอโครงการ 

คณะกรรมการบรหิารงาน ฯ 15 ธันวาคม 2559 

8 จัดส่งค าของบประมาณต่อส านักงบประมาณ กองแผนงาน 22 ธันวาคม 2559 
9 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบรหิารงาน ฯ กรกฎาคม 2560 

10 ตอบรับยืนยันการด าเนินโครงการ คณะ หน่วยงาน กันยายน 2560 
11 เสนออนุมัตโิครงการ ส านักงานส่งเสริมบริหาร

งานวิจัย ฯ 
ตุลาคม 2560 

12 ด าเนินโครงการตามแผน คณะ หน่วยงาน ตุลาคม 2560 - กันยายน 
2561 

 
2.    การส่งข้อเสนอโครงการ 
 2.1 ผู้ที่ประสงค์ยืน่ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องบนัทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ 
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php    
 2.2  ให้คณะ / ส านัก หน่วยงาน รวบรวมข้อเสนอโครงการตาม 2.1  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  ดังนี ้

1. บันทึกข้อความ น าส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะ หน่วยงาน 
2. แบบสรุปรายชื่อโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมและงบประมาณ 
3. ผลการประเมินข้อเสนอโครงการ   

2.3  คณะ ส านัก หน่วยงาน น าส่งเอกสารตามข้อ 2.2  ที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บรกิาร 
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภายในวันอังคารที่  24 พฤศจิกายน 2559 

2.4  ข้อเสนอโครงการที่ไม่ผา่นการด าเนินงานตามขั้นตอนของคณะ จะไมน่ าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  

http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php
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ภาคผนวก 
 
 

ข้อมูลความต้องการในการรับบริการวิชาการของผู้รับบริการวิชาการ  
ที่มหาวิทยาลัยจัดการประชุมและใช้แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการ 
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สรุปประเด็นความต้องการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  

 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  ฯ ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการรับบริการทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย  ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 24 แห่ง กลุ่มโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อน าปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มาใช้ในการวางแผน / ก าหนดแนวทางในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สอดรับกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2559-2560  โดยสรุป ดังนี ้
 
ข้อเสนอและความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 
ความต้องการ ในการที่จะไดร้ับความรู้    เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิงานและชีวิตประจ าวัน  

1. ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพ 
   1.1. การอบรมทักษะการคดิ 
   1.2  การอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 
    1.3  การอบรมทักษะการสอนศิลปะ 
    1.4 การพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  

1.5  การด าเนินงานตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 การออกค่ายวิชาการ  เช่น  การออกค่าย English Camp  ,การออกค่ายศิลปะ 
1.7 การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ผู้บริหาร/ครู) แบบสนทนา 
1.8 การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
1.9 การพัฒนาการเรียนการสอนระดบัปฐมวัย โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั อย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิด  

มอนเทสซอริ ( Montessori) 
2.  ด้านการใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน/กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการท างาน 
2.1 การพัฒนาห้องสมุด  

          2.2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
        2.3 การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการเรยีน การสอน 
           2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
           2.5  การเตรียมความพรอ้มของโรงเรียน(ผูบ้ริหาร ครู  นักเรียน)  องค์กร  ชุมชน  และประชาชนเข้าสู่  ประชาคมอาเซียน ( 
ASEAN / ASEAN+3/ ASEAN+6)   
  3.  ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอ้มในการปฏิบัติงาน 
    3.1  อบรมการก าลัง สมอง เบรนยิม 
        3.2  การพัฒนาการด้านอารมณ/์การจัดการชั้นเรียน 
        3.4   การพัฒนาสุขาภิบาลด้านอาหาร  โรงอาหาร  ห้องน้ า  ห้องครัว 
        3.5   การพัฒนาด้านสมองเป็นฐานในการเรียนรู้ (BRAIN  BASED  LEARNING : BBL) และการด ารงชีวิตประจ าวัน 

4.  ด้านคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ เคร่ืองมือในชีวิตประจ าวัน 
4.1  การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมตา่งๆ 

           4.2  การออกค่ายดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
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           4.3  การขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรยีนการสอนนักเรียน 
           4.4  การจัดหาโปรแกรมสหกรณส์ าหรับโรงเรียน 
           4.5 การจัดหาโปรแกรมธนาคารในโรงเรียน  (ฝาก –ถอนเงิน) 
           4.6  การติดตั้ง  บ ารุงดูแลรักษา  และการแก้ปญัหาการใช้ WI-FI ในการเรยีนรู้ และในชีวิตประจ าวัน 
           4.7  การใช้โปรแกรม Social  Network  เพื่อการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์   และสร้างความสุขให้กับตนเอง  ครอบครัว  
สถานท่ีท างานและชุมชน 
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สรุปการประชุมหารือการเตรียมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  เวลา 09.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมด ารงราชานุภาพ  กองก ากับการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 22 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
---------------------------------------- 

 
รายชื่อผู้ร่วมประชุม 
 พ.ต.อ. พรหมวุฒิ  วุฒวิวัฒชัยน์  ผกก.ตชด. 22  ประธำน 
 พ.ต.ท. สุริทธิ์  สกุลพำณิช     รอง ผกก. ตชด. 22 
 พ.ต.ท. กวีพงษ์  ชลกำร   รอง ผกก. ตชด. 22 
 พ.ต.ท. หญิง ดรุณี  มีสวัสดิ์    ผบ.ร้อย ตชด. 22 
 พ.ต.ต.คัณทรง บัวภำเรือง   ครูใหญ่ รร.ตชด.แก่งศรีโคตร 
 ร.ต.ท.วีระพล  วิลำนันท์    ครูใหญ่ รร.ตชด. ศ.ดร.เนวิน สคริมชอร์ 
 ร.ต.ท.วิชัย  ชัยนำ     ครูใหญ่ รร.ตชด.ชุมชนป่ำหญ้ำคำ 
 ร.ต.ท.ประเสริฐ บุญศรี    ครูใหญ่ ศ.กร.ภูดำนกอย 
 ผศ.ดร.อินทิรำ ซำฮีร์    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 
 นำยรักเกียรติ  แสนประเสริฐ   คณะเกษตรศำสตร์ 
 นำยสมเจตน์  ทองด ำ    วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
 นำงสำวภำวิณี  ค ำแผ่น   คณะวิทยำศำสตร์ 

นำยสุภวัฒน์  โสวรรณี   ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ 
 นำงสำวโฉมสอำงค์ ไชยยงค์    ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
 หลังเริ่มประชุมประธำนได้แจ้งที่ประชุมและร่วมปรึกษำหำรือ ดังนี้ 
 
ประเด็นที่ 1  ความเป็นมาของการประชุม 
  ประธำนแจ้งว่ำ ตำมที่ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ในหลำกหลำยประเด็น ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีท่ำนผ่ำนมำ ท่ำนกรมวังผู้ใหญ่ ได้ประชุมร่วมกับท่ำนอธิกำรบดี และคณะ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพื่อปรึกษำถึงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรในระยะต่อไป แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนั้น 
  ท่ำนกรมวังผู้ใหญ่ ได้โทรศัพท์ถึงท่ำนประธำน เพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพื่อ
ไม่ให้เกิดควำมซ้ ำกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ ฯ ในกำรร่วมพัฒนำต ำรวจตระเวนชำยแดน รวมถึงกำรก ำหนดโรงเรียน
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนระย 3 ปี เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำจนเห็นผลชัดเจน สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้น วันนี้
จึงได้มีกำรประชุมเพื่อร่วมปรึกษำหำรือกำรด ำเนินงำนร่วมกันต่อไป 
 
ประเด็นที่ 2  โรงเรียนเปา้หมายในการด าเนินงาน 
  จำกข้อเสนอสั่งกำรของท่ำนกรมวังผู้ใหญ่   ประธำนได้เสนอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำด ำนินงำนในโรงเรียน
เป้ำหมำย 4 แห่ง คือ  

1. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลรำชธำนี 
2. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนชุมชนป่ำหญ้ำคำ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลรำชธำนี 
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   3.  โรงเรี ยนต ำรวจตระเวนชำยแดน ศำสตรำจำรย์  ดร . เนวิน สคริมชอว์  ต .คอแลน อ.บุณฑริ ก  
จ.อุบลรำชธำนี (โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนป่ำไม้) 
    4.  ศูนย์กำรเรียนรู้ ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนภูดำนกอย อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ ำนำจเจริญ 
 
ประเด็นที่ 3  ขอบเขตการด าเนินงาน  
   ประธำนขอให้ที่ประชุม เสนอควำมเห็นในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ว่ำควรจะมีขอบเขต/กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นใดบ้ำง เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่นที่ด ำเนินงำนเพื่อร่วมพัฒนำโรงเรียนต ำรวจตระเ วนชำยแดน 
หลังจำกท่ีประชุมได้อภิปรำยแล้วมีข้อสรุปว่ำ ขอให้มหำวิทยำลัยด ำเนินงำนใน  3 ประเด็น คือ 
   1.  กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร  ให้ด ำเนินงำนต่อยอดจำกหน่วยงำนทำงเกษตร ปศุสัตว์ ที่มอบ
ปัจจัยกำรผลิตให้กับโรงเรียนแต่ไม่ได้เน้นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่ งเป็นสิ่งจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติ  ดังนั้น ขอให้
มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมเสริมในเชิงเทคนิค วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรปลูกพืชไร้ดิน ระบบน้ ำหยด กำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรเกษตร   
   2.  กำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  (อพสธ.) เน้นงำนสวนพฤกศำสตร์ในโรงเรียนซึ่งมีกรอบ
กำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนแล้ว นอกจำกนี้ ยังอยำกให้เน้นกำรจัดท ำธนำคำรเมล็ดพันธุ์ / พิพิธภัณฑ์ พืชในท้องถิ่น  กำรเก็บเมล็ดพันธุ์
พืชผัก เพื่อกำรเพำะปลูกในโรงเรียน  
   3.  กำรพัฒนำโรงเรียนต้นแบบควำมปลอดภัยอนำมัยสิ่งแวดล้อม  เป็นโครงกำรที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรอยู่แล้ว
ในโรงเรียนขนำดเล็กรอบมหำวิทยำลัย ซึ่งมีขอบเขตกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรขยะ  ด้ำนสนำมเด็กเล่นปลอดภัย  
ด้ำนห้องเรียนปลอดภัย  ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและด้ำนกำรสุขำภิบำลอำหำร   
   โรงเรียน ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอร์ อยำกให้เพิ่มกำรด ำเนินงำนด้ำนภำวะโภชนำกำรของนักเรียนด้วย เนื่องจำก 
โรงเรียนได้บรรจุเรื่องดังกล่ำวไว้ในแผนพัฒนำโรงเรียนซึ่งได้ทูลถวำยรำยงำนสมเด็จฯ เมื่อครำวท่ำนเสด็จเยี่ยมโรงเรียน 
  ประธำน ขอให้มหำวิทยำลัยพิจำรณำด ำเนินกำรเพิ่มเติม ท่ี ศ.กร.ภูดำนกอย โดยเฉพำะเรื่ องกำรวำงผังกำรใช้
ประโยชน์ของพื้นท่ี ซึ่งขณะนี้ยังมีอำคำรเรียนไม่มำก  หำกมหำวิทยำลัยสำมำรถก ำหนดต ำแหน่งของตัวอำคำร แปลงเกษตร และกำร
ใช้ประโยชน์ด้ ำนอื่น ๆ รวมถึงเส้นทำงเสด็จ จะช่วยได้มำก ซึ่ งสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ มีก ำหนดกำรเสด็จ  
ศ.กร.ภูดำนกอย ในช่วงเดือนธันวำคมนี้ มหำวิทยำลัยสำมำรถถวำยรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวและท ำเป็นแผนกำรพัฒนำระยะยำวเพื่อ
ถวำยรำยงำนได้อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
  
ปิดประชุมเวลำ   11.00 น. 
 
      
     -นำยสุภวัฒน์     โสวรรณี-       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
     เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
 
 
               -ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อินทริ ซำฮีร์-   ผูต้รวจบันทึกกำรประชุม 
          รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิัยและพนัธกิจสังคม 
 

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

 
 



แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี  2561                                                                                                                                                              
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

26 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2559 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2559  จำกส ำนักงบประมำณรวมทั้งสิ้น  51,619,100 บำท (ห้ำสิบเอ็ดล้ำน
หกแสนหนึ่งหมื่นเก้ำพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่ประชำชนในพื้นที่ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
เพ่ือเป็นกำรประเมินผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ในฐำนะ
หน่วยงำนรับผิดชอบในกำรประสำนและอ ำนวยกำรด ำเนินงำน ได้ท ำกำรติดตำมและประเมินผลส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำน โดยได้ท ำกำรประเมินผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2559 ซึ่ง
มีตัวชี้วัดที่ต้องท ำกำรประเมิน รวม 6 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ดังตำรำงที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่ ประจ ำปี 2559 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ระดับผลลัพธ์ 
- ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 
- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร / หน่วยงำน / องค์กรที่รับบริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพต่อประโยชน์จำกบริกำร 

ร้อยละ 80 

ระดับผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
- จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร จ ำนวน 122,800 

- จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวน 95 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำรให้บริกำร ร้อยละ 95 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของงำนบริกำรวิชำกำรที่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 95 

เชิงต้นทุน 
- ค่ำใช้จ่ำยของกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร ล้ำนบำท 51.6191 
ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
- จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน โครงกำร 90 

เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรส ำเร็จตำมแผนท่ีก ำหนด ร้อยละ 80 

  
 จำกตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด มหำวิทยำลัยได้ท ำกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยมี
แนวคิดกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 2 ด้ำน ใหญ่ ๆ คือ 
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1. ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  เป็นกำรตอบโจทย์ค ำถำมว่ำ จำกโครงกำรที่จัดสรรงบประมำณให้ไป
แล้วนั้น ผู้รับผิดชอบโครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งสะท้อนค ำตอบมำตำม
ตัวชี้วัด  ดังนี้  

 1) จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร   
2) จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
3) ร้อยละของงำนบริกำรวิชำกำรท่ีแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
4) ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำร   
5) จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ   
6) ร้อยละโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรส ำเร็จตำมแผนที่ก ำหนด   

2. ประสิทธิผลหรือประโยชน์ ผลกระทบ ความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ   เป็นกำรตอบโจทย์ว่ำ
ผู้รับบริกำรจำกมหำวิทยำลัยมีควำมคิดเห็นหรือรู้สึกอย่ำงไรจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ซึ่งสะท้อน
ค ำตอบจำกตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้    

1) ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์      
2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร / หน่วยงำน / องค์กรที่รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพต่อ

ประโยชน์จำกบริกำร  
3) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำรให้บริกำร 

 

การประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 กำรประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนนั้น มหำวิทยำลัยได้ก ำกับติดตำมและอ ำนวยกำรเพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวกและคล่องตัว ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมรอบ
ปีงบประมำณ ได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลและประเมินผลส ำเร็จโดยกำรเทียบเคียงระหว่ำงแผนกำรด ำเนินงำนกับผลกำร
ปฏิบัติงำนจริง ซึ่งผลกำรประเมินเป็นดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางท่ี  2  ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนประสิทธิภำพของโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ระดบัผลผลิต 

เชิงปริมาณ      
 - จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร จ ำนวน 122,800 201,219 บรรลเุป้ำหมำย 

 - จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรมบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวน 102 106 บรรลเุป้ำหมำย 
เชิงเวลา     
 - ร้อยละของงำนบริกำรวิชำกำรที่แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ร้อยละ 95 91.50 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

เชิงต้นทุน     

 - ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำร  ล้ำนบำท 52.6191 52.6191 บรรลเุป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
- ร้อยละโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรส ำเร็จตำมแผนท่ี
ก ำหนด 

ร้อยละ 80 90.00 บรรลเุป้ำหมำย 
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จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นว่ำ โดยมีส่วนใหญ่ มหำวิทยำลัยสำมำรด ำเนินงำนส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ยกเว้น 1 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ ร้อยละของโครงกำรที่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำย
ที่ร้อยละ 95 แต่ด ำเนินงำนแล้วเสร็จจริงเพียงร้อยละ 91.50 ปัญหำอุปสรรคที่พบ คือ โครงกำรที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน เนื่องจำก มีกำรใช้วิทยำกรจำกภำยนอกร่วมให้บริกำรวิชำกำร ซึ่งวิทยำกรภำยนอกไม่
สำมำรถจัดสรรเวลำให้ตรงกับควำมพร้อมของกลุ่มเป้ำหมำย นอกจำกนี้ โครงกำรที่มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรเกษตรหรือมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นเกษตรกร ที่มีปัญหำอุปสรรคในเรื่องฤดูกำลผลิต และผู้รับผิดชอบโครงกำรไม่มี
กำรจัดตั้งคณะท ำงำน ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้แล้วเสร็จตำมแผนที่ก ำหนด 
 

การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
กำรประเมินประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนนั้น มหำวิทยำลัยได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจ ประโยชน์และ

ผลกระทบของโครงกำรที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้รับบริกำร โดยใช้แบบสอบถำมและกำรสุ่มตัวอย่ำงลงประเมินในพ้ืนที่จริง  
โดยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ท ำกำรติดตำมประเมินผลส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร  ในประเด็นควำมพึงพอใจใน
กระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรร่วมโครงกำรและกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยได้
จัดท ำแบบสอบถำมและสุ่มส่งถึงกลุ่มผู้เข้ำรับบริกำรจำกโครงกำรต่ำง ๆ  จ ำนวน 500 คน  ในช่วงเดือนมกรำคม – 
มีนำคม 2559   ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำจ ำนวน  203  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  40.60  (ข้อมูล ณ วันที่ 1  
เมษำยน  2559 )  โดยผลกำรส ำรวจ มีดังนี้ 
 

แบบสอบถามท่ีใช้และเกณฑ์การแปลผล 
 แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล แบ่งเป็น 5 ตอน ประกอบด้วยข้อค ำถำม  25  ข้อ คือ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม   4 ข้อ 
 ตอนที่ 2    สอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย  15 ข้อ  
 ตอนที่ 3   สอบถำมประโยชน์ที่ได้รับจำกกำร่วมโครงกำรและกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  3 ข้อ 
 ตอนที่ 4   สอบถำมถึงควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย  2 ข้อ   
 ตอนที่ 5   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  1  ข้อ 
 ข้อมูลจำกแบบสอบถำม น ำมำวิเครำะห์เพ่ือแสดงผลในรูปของควำมถี่ ร้อยละและค่ำเฉลี่ย  โดยกำรแปลผล
ค่ำเฉลี่ย ใช้กำรแปลควำมหมำยตำมแนวทำงของ บุญชม ศรีสะอำด (2535)  ดังนี้ 
  ค่ำเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจมำก 
ค่ำเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 54 26.60 
หญิง 149 73.40 
รวม 203 100.00 
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อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 15 ป ี 0 0.00 

15-25 57 28.08 
26-35 20 9.85 
36-45 40 19.70 
46-55 54 26.60 
>55 32 15.76 
รวม 203 100.00 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 64 31.53 
มัธยมศึกษำตอนต้น/  
ตอนปลำย 

97 47.78 

อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 6 2.96 
ปริญญำตร ี 24 11.82 
ปริญญำโท 12 5.91 
ปริญญำเอก 0 0.00 
รวม  203 100.00 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษำ 48 23.65 
ข้ำรำชกำร / พนักงำน 
ของรัฐ / รัฐวิสำหกิจ 

30 14.78 

ธุรกิจส่วนตัว 28 13.79 
เกษตรกร 97 47.78 
ประกอบอำชีพอ่ืน ๆ  0 0.00 
รวม 203 100.00 

  
  จำกผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 203 คน สรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน149 
คน คิดเป็นร้อยละ  73.40 เพศชำย  จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60  ซึ่งเรียงล ำดับจำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 

1. อำยุ 15 – 25 ปี จ ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.08   
2. อำยุ 46 – 55 ปี  จ ำนวน 54  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.60  
3. อำยุ 36 – 45 ปี  จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 
4. อำยุมำกกว่ำ 55 ปี จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.76 
5. อำยุ 26 – 35 ปี จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.85 

 ในส่วนระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเรียงล ำดับจำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 
 1. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย   จ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 
 2. ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.59 
 3. ระดับปริญญำตรี   จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 
 4. ระดับปริญญำโท   จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 
 5. ระดับอนุปริญญำ   จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.96 

ในด้ำนกำรประกอบอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเรียงล ำดับจำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 
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1. อำชีพเกษตรกร  จ ำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 47.78 
2. นักเรียน / นักศึกษำ  จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65 
3. ข้ำรำชกำร / พนักงำนของรัฐ / รัฐวิสำหกิจ  จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 
4. ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว  จ ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 

 
ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการที่มีต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 ในประเด็นควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรวิชำกำรท่ีมีต่อกำรจัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัยนั้น ประกอบด้วย
ชุดค ำถำมถึงควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ใน 3 ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร  ด้ำนคุณภำพ
ของกำรให้บริกำรและด้ำนประโยชน์และควำมคุ้มค่ำของกำรให้บริกำร  โดยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรใน
แต่ละด้ำน มีผลดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ   

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม) 

คะแนน
เฉลี่ย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่ำนสำมำรถตดิต่อเข้ำรับกำรอบรม / สอบถำม
ข้อมูลกำรอบรมได้หลำยช่องทำง วิธีกำร 

36 111 52 4 0 3.88 

2. ข้ันตอนกำรเข้ำรับกำรอบรมไมยุ่่งยำก ซับซ้อน 45 130 26 2 0 4.07 
3. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ สุภำพ 81 106 16 0 0 4.32 
4. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว 48 122 33 0 0 4.07 
5. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมต่อกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

108 94 1 0 0 4.53 

   
   ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ประกอบด้วยข้อค ำถำม 4 ข้อและค ำถำมสรุปควำมพึงพอใจโดย
ภำพรวม 1 ข้อ  ซึ่งผลจำกกำรประเมินสรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม มีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรให้บริกำรโดยรวมในระดับมำกที่สุด  โดยมีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ  
90.60  ซึ่งเรียงล ำดับควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ จำกสูงสุดไปต่ ำสุด ดังนี้ 

-  เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ สุภำพ พึงพอใจระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 
-  ขั้นตอนกำรเข้ำรับกำรอบรมไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว มีควำม

พึงพอใจเท่ำกัน คือระดับมำก  คะแนนเฉลี่ย 4.07  คิดเป็นร้อยละ 81.40 
-  กำรติดต่อเข้ำรับกำรอบรม/สอบถำมข้อมูลกำรอบรมได้หลำยช่องทำง วิธีกำร  พึงพอใจระดับมำก  คะแนน

เฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.60 
 

2. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม)   

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด คะแนนเฉลีย่ 

1. สถำนท่ีในกำรอบรมมคีวำมเหมำะสม  54 115 34 0 0 4.10 
2. เอกสำร / วัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรอบรม
เหมำะสม 

46 126 31 0 0 4.07 

3. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำรวิชำกำรเหมำะสม 36 119 46 2 0 3.93 
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ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม)   

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด คะแนนเฉลีย่ 

4. วิทยำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ 

79 104 18 2 0 4.28 

5. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมต่อคุณภำพของกำร
ให้บริกำร 

63 108 28 2 0 4.55 

 

  ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของกำรให้บริกำรโดย
ภำพรวม ในระดับมำกท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 90.94 โดยมีระดับควำมพึง
พอใจรำยข้อ เรียงจำกคะแนนเฉลี่ยมำกไปน้อย ดังนี้ 

-  วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ พึงพอใจระดับมำก คะแนน
เฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

-  สถำนที่ในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม พึงพอใจ ระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อยละ 82.00 
-  เอกสำรและอุปกรณ์ประกอบกำรอบรมมีควำมเพียงพอและเหมำะสม พึงพอใจ ระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 

4.07  คิดเป็นร้อยละ 81.40 
-  ระยะเวลำในกำรจัดอบรมมีควำมเหมำะสม พึงพอใจระดับมำก  คะแนนเฉลี่ย  3.93  คิดเป็นร้อยละ 

78.60 
 

3. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าของการให้บริการ 
 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม) คะแนน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 
1. หัวข้อกำรอบรมตรงกับควำมตอ้งกำร / 
ควำมสนใจของท่ำน 

50 123 28 2 0 4.09 

2. กำรร่วมโครงกำรท ำให้ท่ำนได้รบัควำมรู้เพิม่
มำกขึ้น 

71 110 22 0 0 4.24 

3. ควำมรู้ที่ไดร้ับเป็นประโยชน์ สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน / ประกอบอำชีพ   

58 117 24 4 0 4.13 

4.   ควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกบัเวลำและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

50 112 39 2 0 4.03 

5.  ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับ 

71 106 26 0 0 4.22 

    

ประเด็นสุดท้ำย ควำมพึงพอใจต่อประโยชน์และคุณค่ำของกำรให้บริกำร  โดยภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำม  
มีควำมพึงพอใจในระดับมำก  มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.22 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 84.40  โดยมีระดับ
ควำมพึงพอใจรำยข้อ เรียงจำกคะแนนเฉลี่ยมำกไปน้อย ดังนี้   

- กำรร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกรของมหำวิทยำลัยท ำให้ได้รับควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น พึงพอใจ ระดับมำก คะแนน
เฉลี่ย  4.24 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.80 
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-  ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน / ประกอบอำชีพ พึงพอใจ ระดับมำก คะแนนเฉลี่ย 4.13  
คิดเป็นร้อยละ 82.60  

-  หัวข้อกำรอบรมตรงกับควำมต้องกำรและควำมสนใจ ระดับมำกท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ   4.09 
คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 81.80  

-  ควำมคุ้มค่ำกับเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่เสียไป พึงพอใจ ระดับมำกที่สุก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน คือ   4.03 
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.60     
 

    สรุปโดยภาพรวม  ผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในระดับ
มาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.54 คะแนน ระดับมากที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ  90.80 
 

ตอนที่  3  ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการและการน าความรู้ไปใช ้
 ในประเด็นประโยชน์ / ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรร่วมโครงกำรและกำรน ำควำมรู้ไปใช้  เป็นค ำถำมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำหนึ่งค ำตอบ โดยมีค ำถำมใน 3 เรื่องคือ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้  ระยะเวลำในกำรน ำควำมรู้ไปใช้หลังจำกร่วมกิจกรรมและ กำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์   โดย
แต่ละหัวเรื่อง สรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อค าถาม / ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

ได ้ 199 98.03 
ไม่ได ้ 4 1.97 

สามารถน าความรู้ไปใช้ได้เมื่อใด   
       น ำไปใช้ได้ทันที 149 73.40 
       น ำควำมรู้ไปใช้หลังกำรอบรม 3 เดือน 46 22.66 
       น ำควำมรู้ไปใช้หลังกำรอบรม 6 เดือน 8 3.94 
น าความรู้ไปใช้ / ขยายผลอย่างไร   
     ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ 66 32.51 
     ถ่ำยทอด/เผยแพร่แก่บุคคลอืน่ 73 35.96 
     พัฒนำอำชีพเสริม / อำชีพใหม่ 38 18.72 
     แก้ปัญหำส่วนตัว / ท้องถิ่น / ชุมชน 24 11.82 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม 203 คน 
 

สรุปภำพรวมของผู้ตอบแบบสอบถำม สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรร่วมโครงกำรไปใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุด 
จ ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 98.03 จำกผู้ตอบแบบสอบถำมในข้อค ำถำมนี้ 203 คน โดยส่วนใหญ่จะน ำควำมรู้ไป
ใช้ได้ทันทีหลังสิ้นสุดกำรอบรม จ ำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 73.40 รองลงมำ 46 คน น ำไปใช้หลังกำรอบรมแล้ว 3 
เดือน จ ำนวน 8  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.01 และน ำควำมรู้ไปใช้ได้หลังจำกกำรอบรม 3 เดือน จ ำนวน 37 คิดเป็น 
ร้อยละ 13.17 
   ประเด็นกำรน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้หรือขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงไร  ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นว่ำ น ำ
ควำมรู้ไปพัฒนำอำชีพเสริม อำชีพใหม่มำกที่สุด จ ำนวน  132 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98  รองลงมำน ำควำมรู้ไป
ถ่ำยทอดหรือเผยแพร่แก่ผู้อ่ืน ๆ  จ ำนวน 81  คิดเป็นร้อยละ 28.83 และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่
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รับผิดชอบได้มีจ ำนวนใกล้เคียงกับน ำไปแก้ปัญหำต่ำง ๆ  คือ  จ ำนวน 35 และ32 คน คิดเป็นร้อยละ  12.46 และ 
11.74  ตำมล ำดับ 
 

ตอนที่  4  ความต้องการรับบริการด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
  ประเด็นค ำถำมสุดท้ำยคือ ควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยของผู้ตอบแบบสอบถำมเองและ
ในระดับกลุ่ม หรือชุมชน ของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งข้อมูลนี้มหำวิทยำลัยจะน ำไปประกอบกำรจัดท ำโครงกำร 
กิจกรรมเพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่กุล่มเป้ำหมำยในโอกำสต่อไป ซึ่งผลจำกแบบสอบถำมมีดังนี้ 

 

ความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย (ระดับบุคคล) 
 

หัวข้อที่ต้องการรับบริการ จ านวน ร้อยละ 

- ด้ำนกำรเกษตร เพำะปลูก เลี้ยงสตัว์ 119 58.62 

- ด้ำนกำรใช้ ซ่อมบ ำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 54 26.60 

- ด้ำนกำรใช้ ซ่อมบ ำรุง คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่ำง ๆ 30 17.78 

- ด้ำนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผลติสื่อและอุปกรณ์ 38 18.72 

- ด้ำนบริหำรจัดกำร  กำรเงินบัญชี ภำษี 49 24.14 

- กำรตลำด  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ ์ 64 30.05 

- กำรแพทย์ พยำบำล สำธำรณสุข 67 33.00 

- ด้ำนกฎหมำย กำรจดักำรภำครัฐ กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 14 6.90 

- ด้ำนภำษำ  ศิลปะ  กำรอ่ำน 18 8.87 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 203 คน 
 

  จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 203 คน  มีควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย เรียงล ำดับจำก
มำกไปน้อย ดังนี้    

1. ด้ำนกำรเกษตร เพำะปลูก เลี้ยงสัตว์  จ ำนวน  119 คน คิดเป็นร้อยละ  58.62 
2. ด้ำนกำรแพทย์ พยำบำล สำธำรณสุข จ ำนวนท่ำกันคือ  67 คน คิดเป็นร้อยละ  33.00   
3. กำรตลำด  กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05 
4. ด้ำนกำรใช้ ซ่อมบ ำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร จ ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  26.60 
5. ด้ำนบริหำรจัดกำร  กำรเงินบัญชี ภำษี  จ ำนวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ  24.14   
6. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผลิตสื่อและอุปกรณ์  จ ำนวน  38 คน คิดเป็นร้อยละ  18.72   
7. ด้ำนกำรใช้ ซ่อมบ ำรุง คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่ำง ๆ  จ ำนวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ  15.66  
8. ด้ำนภำษำ ศิลปะ กำรอ่ำน  จ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  8.87   
9. ด้ำนกฎหมำย กำรจัดกำรภำครัฐ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  จ ำนวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ  6.90   

 

  



แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ ประจ าปี  2561                                                                                                                                                              
แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ส านักงานส่งเสริม บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย (ระดับกลุ่ม / ชุมชน / ท้องถิ่น) 
หัวข้อที่ต้องการรับบริการ จ านวน ร้อยละ 

กำรพัฒนำกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน 80 39.41 
สุขภำพอนำมัยและสำธำรณสุขของคนในชุมชน 64 31.53 
กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได ้ 120 59.11 
กำรจัดทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 41 20.20 
กำรจัดกำรกลุ่ม จดักำรสหกรณ ์ 32 15.76 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 203 คน 
 

 ส ำหรับควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำรเพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำศักยภำพของกลุ่มสมำชิกหรือชุมชนที่ผู้ตอบ
แบบสอบถำมอำศัยอยู่ เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย มีดังนี้  

1. กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพเพ่ือเพ่ิมรำยได้ จ ำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 59.11   
2. กำรพัฒนำกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน  จ ำนวน 80  คน คิดเป็นร้อยละ 39.41   
3. ด้ำนสุขภำพอนำมัยและสำธำรณสุขของคนในชุมชน จ ำนวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.53 
4. กำรจัดทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20   
5. กำรจัดกำรกลุ่ม จัดกำรสหกรณ์  จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  15.76 

 
 

ตารางที่ 3 ผลส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนประสิทธิผลของโครงกำร  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

ระดับผลลัพธ์     

 - ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 98.03 บรรลเุป้ำหมำย 
 - ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร / หน่วยงำน / องค์กร
ที่รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพต่อประโยชน์จำกบริกำร 

ร้อยละ 80 85.80 บรรลเุป้ำหมำย 

ระดับผลผลิต     
เชิงคุณภาพ     
 - ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร
ให้บริกำร 

ร้อยละ 95 90.80 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

 
 จำกตำรำงที่ 3 สรุปกำรประเมินควำมส ำเร็จด้ำนประสิทธิผลของโครงกำร พบว่ำ กำรด ำเนินงำน บรรลุ
เป้ำหมำยทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ  

- ร้อยละของผู้รับบริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้ร้อยละ 98.03 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 
80  

- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หน่วยงำน องค์กร ที่รับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพต่อประโยชน์จำก
บริกำร  ได้ร้อยละ 85.80 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ 80 

- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำรให้บริกำร ได้ร้อยละ 90.80 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ร้อยละ 95 

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


