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บทที่ 1
บทนา
1. ประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
1.1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางมีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยครูลาปาง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลาปาง – แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตาบลชมพู
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ตามมติ คณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2515 เริ่มเปิดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
(ป.กศ. สูง) ในปี พ.ศ. 2516 หลังจากมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครู
สามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ ในปี พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูลาปางจึงได้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาเป็นสาขาแรก ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นได้ ในปี พ.ศ. 2529
วิทยาลัยครูลาปางได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่ม ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลาปางอยู่นั้น ได้มีการประสานการ
ดาเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จัดตั้งเป็นกลุ่ม
วิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน และต่อมาพัฒนาเป็น “สหวิทยาลัยล้านนา” ตามข้อบังคับของสภาการ
ฝึกหัดครู ว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 และวิทยาลัยครูลาปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสานักงาน
คณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา
ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทร์มหาภูมิพล
อดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลาปางจึงได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “สถาบันราชภัฏลาปาง” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา หลังจากมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันสามารถเปิดสอนในระดับสูง
กว่าระดับปริญญาตรี ได้ ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏลาปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นสาขาแรก
ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปี พ.ศ. 2536-2548 ได้รับวิทยาลัยพล
ศึกษา จังหวัดลาปาง เข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลาปาง พ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสาหรับนักบริหาร
และใน พ.ศ.2543 -2550 ร่ วมมือกับวิทยาลั ยเทคนิคลาพูน เปิดโครงการจัดการศึกษา สาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นที่สมควรจัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทน
สถาบันราชภัฏ และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
คู่มือบริการวิชาการ
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มีผลบังคับใช้ส่งผลให้สถาบันราชภัฏลาปาง ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ทาให้มี
การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อาทิเช่น การเป็นนิติบุคคล การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงาน
การจัดทา คาของบประมาณ เป็นต้น
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาครุศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพั ฒนา สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการทั่ วไป และระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีคณะต่างๆ รวม 6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีส่วนราชการสนับสนุน 4 ส่วนราชการ ได้แก่ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนราชการ ด้านบริหาร
อานวยการและธุรการ คือ สานักงานอธิการบดี โดยแบ่งส่วนราชการเป็นกองกลาง กองบริการการศึกษา
กองพั ฒ นานั ก ศึ กษา
และกองนโยบายและแผน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ท าหน้ าที่ เป็ น
สถาบั นอุ ดมศึ กษา เพื่ อการพั ฒนาท้ องถิ่ น ตามมาตรา 7 และมี ภาระหน้ าที่ ตามมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
1.2 ประวัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ซึ่งมีชื่อเดิมว่าวิทยาลัยครูลาปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า
“สถาบันราชภัฏ” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏลาปางตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2538 และวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลง พระ
ปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏทั่วประเทศจึงเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก่อตั้งพร้อมวิทยาลัยครูลาปาง ภายใต้ชื่อเรียกต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน ต่อมากับการเป็นบทบาทของวิทยาลัยครูได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้รับการ
จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรม หลังจากที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและขอบข่าย
ภาระงานของสถาบันราชภัฏลาปาง พ.ศ. 2543 ได้กาหนดชื่อหน่วยงานว่า“สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ” ในปี พ.ศ. 2546 สานักวิจัยและบริการวิชาการได้แยกหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ
ส านั ก วิ จั ย และศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ และเมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2548 ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
“สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา” ตามกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยได้
ผนวกงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและ
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พัฒนาทาหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ในด้านการจัดการ
งานวิจัยและการบริการวิชาการ สู่ท้องถิ่นและสังคม
2. ปรัชญา
2.1 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การวิจัย การบริการวิชาการ และการประสานความร่วมมือ นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
3. วิสัยทัศน์
3.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.2 วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน และท้องถิ่น
4. ค่านิยมหลัก
L : LEARNING
P : PRIDE
R : RESEARCH
U : UNITY

การเรียนรู้
ภาคภูมิใจ
วิจัย
เอกภาพ

5. พันธกิจ
5.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงได้กาหนดพันธ
กิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธณรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคนดีครูเก่ง
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3. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนาไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มี
จิตสานึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดาริ
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล เป็ น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
5.2 พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการ นาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ การวิจัยการบริการวิชาการ และการจัดการเรียน
การสอน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก ด้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
6. เป้าประสงค์
เป็นสถาบันที่ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม บนแนวคิด
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
7. นโยบาย
7.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
1. พั ฒ นาระบบและกระบวนการผลิ ตบั ณ ฑิต ให้ มี คุ ณภาพตามคุ ณลั ก ษณะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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3. ขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตงานวิจัยสู่ภาคการผลิตและสังคม
4. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
งานวิจัยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิปัญญา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
5. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ ให้สามารถนาองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม
และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สืบสานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก ความภูมิใจ อนุรักษ์และ
ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
8. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
7.2 นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
(Engagement)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้นด้านการศึกษา
อาหารปลอดภัย สุขภาพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ
บริการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นาผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้าน
เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
5. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
7. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์
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บทที่ 2
แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ
ภารกิจหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง คือ การให้บริการทางวิชาการ
แก่ สั ง คม โดยมหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส าขาวิ ช าต่ า งๆได้ น าความรู้
ประสบการณ์ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถเป็นที่พึ่งและแหล่ง
อ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้แบ่งการให้ บริการทางวิชาการแก่สังคมออกเป็น 3 ลักษณะ
ดังนี้ (คู่มือบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง;2562)
1. การให้บริการแบบให้เปล่า กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการรับ
บริการจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย
2. การให้บริการโดยไม่มุ่งผลกาไร กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองในการ
ดาเนินการ หรือกลุ่มที่มีงบประมาณจากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยให้บริการในลักษณะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ตรวจซ่อม การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ให้บริการทางวิชาการด้านบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น
3. การให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพื่อหารายได้ เพื่อเลี้ยงตนเอง หรือ
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน เช่น รับศึกษา สารวจ ทารายงาน ออกแบบและประเมินผล การแปล เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ
ด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
กระบวนการบริการทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และได้ดาเนินการตาม
ระบบที่วางไว้ เริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชนซึ่งแบ่งการสารวจออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1) การสารวจในภาพรวมระดับจังหวัดดาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
หลักในการนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาลงพื้นที่สารวจศักยภาพ ปัญหา ความต้องการของชุมชนแล้ว
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป ออกมาเป็นแผนบริการวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยนาไปเป็น
ข้อมูลเพือ่ เสนอโครงการเพื่อบริการวิชาการหรือการยืนขอเสนอโครงการวิจัยต่อไป
2) การสารวจในระดับเฉพาะพื้นที่ โดยคณะต่างๆได้จัดทาแนวปฏิบัติในการบริการทาง
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วิชาการซึ่งประกอบด้วยการทาการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อนามากาหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ การจัดทาแผนบริการวิชาการ และข้อเสนอโครงการ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน การ
ประเมินผลสาเร็จของการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีนโยบายให้อาจารย์ นักวิจัยร่วมกับนักศึกษานาองค์ความรู้ที่มี
อยู่ออกบริการวิชาการ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานประจาด้านอื่น ๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การนานักศึกษาไปจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย เช่น มีการนาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมในหลายภาคส่วน ตลอดจนนาความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาพัฒนา ต่อ
ยอดไปสู่การทาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น และจัดให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้ทราบว่า การบริการวิชาการที่ผ่านมาก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร สั งคม ชุมชน
หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร และมี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารวิ ช าการในครั้ ง ต่ อ ๆ
ไป ซึ่งกระบวนการบริการทางวิชาการสามารถสรุป ได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้
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ระบบ กลไก และกระบวนการของการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ภาพที่ 1 ระบบ กลไก และกระบวนการของการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คู่มือบริการวิชาการ
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จากภาพที่ 1 สามารถสรุปรายละเอียดของระบบ กลไกและกระบวนการบริการวิชาการ
ดังนี้
1. คณะ/สาขาสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
2. คณะ/สาขาด าเนิ น การส ารวจความต้ อ งการ/การร้ อ งขอ การบริ ก ารวิ ช าการของ
ประชาชน กลุ่มคน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และรัฐวิสาหกิจ และดาเนินการสารวจฯในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ที่เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนมาจากทุกคณะ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะ/สานักและหน่วยงานภาคนอกประชุมเพื่อจัดทา
แผนการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับพันธกิจ กรอบการบริการวิชาการของสถาบัน และสอดคล้อง
กับความต้องการ/การร้องขอ และครอบคลุมตัวบ่งชี้
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับ คณะ/สานักร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกจัดทา
แผนการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการ/การร้องขอ/สอดรับกับแผน
ของคณะ/สานัก แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการฯระดับมหาวิทยาลัย
5. คณะ/สานั ก /สถาบัน เสนอแผนการบริการวิช าการต่อกรรมการประจาคณะ/ส านัก/
สถาบัน
6. คณะ/ส านั ก สถาบั น เสนอแผนการบริ ก ารวิ ช าการสถาบัน ต่อ กรรมการบริ ห ารสภา
มหาวิทยาลัย
7. คณะ/สานัก/สถาบันดาเนินการจัดทาโครงการบริการวิชาการที่สอดรับกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย และตัวบ่งชี้ของงานประกัน
8. คณะ/ส านั ก /สถาบั น ร่ ว มด าเนิ น การบริ ก ารวิ ช าการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบัน
9. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ การติดตามการใช้ประโยชน์ ผลสาเร็จของโครงการ
ตาม KPI และตัวบ่งชี้
10. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ /สรุปบทเรียน/องค์ความรู้
และถ่ายทอดสู่สาธารณชน เป็นการส่งเสริมการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากบริการวิชาการไปถ่ายทอดสู่
บุคคลภายในหน่วยงาน และสู่สาธารณะ โดยผ่านสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง อาทิ การจัดเสวนา
ประชุม เผยแพร่ทาง website ฯลฯ

คู่มือบริการวิชาการ
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11. นาผลการประเมินไปบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของโครงการ
บริ การวิช าการทั้งหมด เช่น การปรับปรุ งหลั กสู ตร กิจกรรม งบประมาณ รวมถึงการนาความรู้
ประสบการณ์จากการบริ การวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ดังแนวทาง
ต่อไปนี้
11.1.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัย เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการมาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย
11.1.2 จัดทาหลักสูตรระยะสั้น
11.1.3 จัดทา มคอ.3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน เช่นกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน โดยระบุชื่อโครงการบริการวิชาการ
12. นาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ กลไกการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ ตลอดจน
การติดตามการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี เป็นการนาเอาองค์ความรู้
ที่ได้จากการบริการวิชาการไปปรับปรุงระบบ กลไกการเนินงานการบริการวิชาการในปีต่อๆไป เช่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการบริการวิชาการ การปรับปรุงด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตของการบริการวิชาการ
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การจัดทาข้อเสนอโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลั ก ษณะของโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ดี จ ะต้อ งผ่ า นกลไกการบริ ห าร และกระบวนการ
ด าเนิ น งานของคณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงาน ซึ่ ง มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในรู ป คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อวางแผนการดาเนินงานก่อนการเข้าสู่กิจกรรมควรให้ผู้เข้าร่วมอบรมจัด ทา Pre-test /
Post-test เพื่อวัดผลการถ่ายทอดความรู้ นามาสู่การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน โครงการบริการ
วิชาการ สรุปบทเรียนองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่สาธารณะชน เพื่อตอบการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 เมื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษา เสร็จจะได้รับข้อเสนอแนะ จึงนาข้อเสนอแนะ
นั้นมาปรับปรุงการจัดทาโครงการในปีต่อไป นอกจากนั้นต้องมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สัง คมกับการเรียนการสอนและการวิจัยสถาบันนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่าเสมอและเป็นรูปธรรม และ
ต้องกาหนดขอบเขตสิ่งที่เราต้องการให้วิทยากรพูดด้วย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามโครงการที่เราเขียนไว้โดย
มีการลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป็นการระบุเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติตลอดจน
ทิศทางของการดาเนินโครงการนั้น
2. แผนงาน ผลผลิต เป็นการระบุชื่อแผนงานและผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม เป็นการระบุว่าเป็นกิจกรรมใหม่หรือกิจกรรมต่อเนื่อง
4. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เป็นการระบุประเภทโครงการ ความสัมพันธ์การบูรณาการ
โครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ และ/หรือการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และ/หรือการวิจัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานภายใน โดยระบุ
ชื่อโครงการ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานความสอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ
5. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุความสาคัญของโครงการบริการวิชาการ หรือความ
ต้องการที่ต้องมีการจัดทาโครงการขึ้นเพื่อแก้ ปัญหา หรือสนองความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน/
ท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนา ดังนั้นในการเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียนโครงการจาเป็นต้องเขียนแสดง
ให้ เห็ น ถึ งปั ญ หาหรื อความต้อ งการ พร้ อมทั้ง ระบุเ หตุ ผ ลและข้อ มูล ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บโครงการเพื่ อ
สนับสนุนการจัดทาโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ อาจต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอนี้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของชุมชน ท้องถิ่น
6. วัต ถุป ระสงค์ เป็ น การแสดงให้ เห็ นถึง เป้าหมายซึ่งต้องการให้ กิจ กรรมบรรลุ ผ ลหรื อ
หมายถึงเป้าหมายระยะสั้นที่มีลักษณะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ ที่สามารถวัดได้ และเป็น สิ่งที่แสดงถึง
ความต้องการที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
7. กลุ่มเป้าหมาย เป็นการระบุจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแยกผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
คู่มือบริการวิชาการ
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8. ตั วชี้ วัด /ค่า เป้า หมาย (กรณี อบรม,สั มมนา) เป็นการระบุตัว ชี้วัดเชิ งปริมาณ ตัว ชี้วั ด
เชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดด้านเวลา
9. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดาเนินงาน ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นการระบุถึง
ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ในการทางานที่มีความชัดเจน
10. วิทยากร (กรณีอบรม,สัมมนา) ระบุข้อมูลวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการดาเนินกิจกรรม
11. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (กรณีอบรม,สัมมนา) ระบุถึงคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
12. วิธีการจัดโครงการ (บรรยาย,สัมมนา,ประชุม) ระบุว่าการจัดโครงการหรือกิจกรรมเป็น
รูปแบบใด ได้แก่ การบรรยาย การสัมมนา หรือการประชุม กรณีที่ครบทั้ง 3 แบบ สามารถเลือกทั้ง 3
แบบได้
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ (ชี้แจงละเอียดตามประเภทหมวดรายจ่าย) เป็นการระบุถึง
งบประมาณจากแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณที่ ป ฏิ บั ติ โ ครงการ โดยต้ อ งแจกแจง
งบประมาณที่มีความชัดเจนและมีรายละเอียดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ อย่างครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบได้
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ดาเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ
หลังโครงการสิ้นสุดลง ซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ดี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมและ
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .........
ชื่อหน่วยงาน .....................................................................................
ชื่อโครงการ/กิจกรรม .......................................................................................................
แผนงาน
.......................................................................................................
ผลผลิตที่
.......................................................................................................
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรมใหม่
 โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
1.1 ประเภทโครงการ
 ผลิตบัณฑิต
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 พัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาบุคลากร
 บริการวิชาการแก่ชุมชน
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 วิจัย
 โครงการอื่น ๆ (ระบุ) .......................................................
1.2 ความสัมพันธ์การบูรณาการโครงการกับ การเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ
และ/หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการวิจัย
- หลักสูตร/รายวิชา
- องค์ความรู้ในเรื่อง
- การวิจัย เรื่อง
1.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
 หน่วยงานภายนอก (ระบุ)
 หน่วยงานภายใน (ระบุ)
1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ระดับ
ประเภท
ข้อที่

เรื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ยุทธศาสตร์
ผลผลิต
มาตรการ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
คู่มือบริการวิชาการ
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1.5 ความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
ระบบ
ประเภท
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ องค์ประกอบ
การศึกษาภายในของ
สานักงานคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
การอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อที่

เรื่อง

เป้าหมายที่คาดหวัง
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ มาตรฐาน
การศึกษาภายนอกของ
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา (สมศ.)
เป้าหมายที่คาดหวัง
ระบบการประเมินผลตามคา มิติ
รับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านั ก งานคณะกรรมการ ตัวชี้วัด
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เป้าหมายที่คาดหวัง
2. หลักการและเหตุผล
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ............ คน ประกอบด้วย
4.1 .............................................................................. จานวน ........ คน
4.2 .............................................................................. จานวน ........ คน
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5. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย(กรณีอบรม,สัมมนา)
5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ .......
5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 5.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ .........
5.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ.........
5.2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ........
5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
: สามารถจัดกิจกรรมตามที่กาหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่กาหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ........
6. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดาเนินงาน
จัดโครงการ ระหว่างวันที่ ....................................................................................................
ณ ...................................................................................................โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่

กิจกรรม/งาน

ระยะเวลาในการดาเนินงาน (ปีงบประมาณ .......)
พ.ศ. .....
พ.ศ. ........
ตค กย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1
2
3
4
5
7. วิทยากร (กรณีอบรม,สัมมนา) จานวน ............. คน  ภายใน  ภายนอก
1. ชื่อ – สกุล.........................................................สังกัดหน่วยงาน..............................................
2. ชื่อ – สกุล.........................................................สังกัดหน่วยงาน..............................................
3. ชื่อ – สกุล.........................................................สังกัดหน่วยงาน..............................................
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8. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ(กรณีอบรม,สัมมนา)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................................................
9. วิธีการจัดโครงการ(บรรยาย,สัมมนา,ประชุม)
 บรรยาย
จานวน ............หัวข้อๆ ละ ........... ชม. รวมเวลา ......... ชม.
 สัมมนา
จานวน ............หัวข้อๆ ละ ............ ชม. รวมเวลา ........ ชม.
 ฝึกปฏิบัติการ (Workshops) จานวน ............หัวข้อๆละ ........... ชม. รวมเวลา ..... .. ชม.
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ(ชี้แจงละเอียดตามประเภทหมวดรายจ่าย)
งบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยไม่ต่ากว่า 5,000 บาท)
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน (ระบุรายการโดยจาแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย)
งบรายจ่ายอื่น (ระบุรายการโดยจาแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย)
11. หลักสูตรและหัวข้อในการฝึกอบรม (กรณี อบรม,สัมมนา)
............................................................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
13. การประเมินโครงการ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
14. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ………..……….…...................……………….
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ว/ด/ป
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ ………..……….…...................……………….
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ว/ด/ป
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ………..……….…...................……………….
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ว/ด/ป
ผู้อนุมัติโครงการ
หมายเหตุ :
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1. เป้าหมายที่คาดหวัง หมายถึง ระดับ/เกณฑ์การประเมินข้อที่... (พิจารณาจากผลสาเร็จจาก
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมมีผลต่อการบรรลุต่อระดับ/เกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้/
ตัวชี้วัดที่ระบุไว้)

การประเมินความสาเร็จของโครงการบริการทางวิชาการ
การพิจารณาความสาเร็จของโครงการบริการทางวิชาการ มีการประเมินใน 4 มิติ ได้แก่
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการทางวิชาการ ความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมหรือการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายของความสาเร็จจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแสดง
ค่าเป็นร้อยละ หรือคะแนนเฉลี่ย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงการประเมินความสาเร็จของโครงการเป็นร้อยละ
มิติการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
สังคมหรือการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
กลุ่มเป้าหมาย
หมายเหตุ ในแต่ละสาขาต้องมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนร้อยละ 10
ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด และต้องมีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัยร้อยละ
10 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ตารางแสดงการประเมินความสาเร็จของโครงการเป็นค่าเฉลี่ย
มิติการประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย
1. ความรู้ความเข้าใจของ
ข้อคาถามย่อยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยไม่
กลุ่มเป้าหมาย
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2. ความพึงพอใจของ
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
กลุ่มเป้าหมาย
คะแนนเต็ม 5
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เครื่องมือประเมินโครงการบริการทางวิชาการ
ในคู่มือนี้ ขอนาเสนอตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างแบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย และตัวอย่างแบบประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ แต่ละหน่วยงานสามารถนาไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

แบบประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการของอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*********************************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2 .อายุ

 ต่ากว่า 20 ปี
 41-50 ปี

 20-30 ปี
 51-60 ปี

 31-40 ปี
 60 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา
 ปริญญาโท

 มัธยมศึกษา
 ปริญญาเอก

 ปริญญาตรี
 อื่นๆ โปรดระบุ............

4. อาชีพ

 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
 พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน
 ดาเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ
 รับจ้างทั่วไป

 รัฐวิสาหกิจ
 เกษตรกร
 นักเรียน นักศึกษา
 อื่นๆโปรดระบุ..............

5. ที่อยู่ ........................................ตาบล .........................................อาเภอ..............................
จังหวัด............................................
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนาความรู้ไปใช้
มาก
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ที่สุด

1. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการฝึกอบรม
1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
2. ด้านความรู้ความเข้าใจและการนาความรู้ไปใช้
2.1 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.2 สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
2.3 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.4 เสริมสร้างความเข็มแข็งของคนในชุมชน
3. ด้านวิทยากร
3.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
3.2 การถ่ายทอดของวิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
3.3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
3.4 การตอบคาถามของวิทยากร
4. ด้านสถานที่ ระยะเวลา การให้บริการ
4.1 สถานที่มีความเหมาะสม
4.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4.3 อาหาร /เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
4.4 การประสานงานของเจ้าหน้าที่
4.5 การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม
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บทที่ 3
การจัดทารายงานสรุปผลโครงการ
เพื่อให้การรายงานผลโครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้กาหนดหัวข้อการรายงานสรุปผลโครงการ โดยการสรุป
โครงการเป็นรูปเล่มจะต้องประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 บทสรุปผู้บริหาร
1.4 สารบัญ
1.5 สารบัญตาราง (ถ้ามี)
ส่วนที่ 2 เนื้อหา
2.1 บทที่ 1 ส่วนนา
- หลักการเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- เป้าหมาย
2.2 บทที่ 2 วิธีดาเนินการ
- กลุ่มเป้าหมาย
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3 บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปแบบตารางหรือความเรียง
2.4 บทที่ 4 สรุปผลการดาเนินการ
- สรุปผลการดาเนินการ
- ปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3.3 บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยฯ
3.4 บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก
3.5 การประชุม พร้อมรายงานการประชุม
3.6 คากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด/ปิดงาน (ถ้ามี)
3.7 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง
3.8 เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์โครงการ
3.9 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี)
3.10 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ
3.11 ภาพกิจกรรม (ก่อนดาเนินโครงการ/ระหว่างดาเนิน/ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
3.12 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ/ประวัติ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้
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ส่วนที่ 1

รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการ

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ…………………..………………………………….
ระหว่างวันที่ ………….เดือน……………..พ.ศ..............
ณ ……………………………………………..
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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บทสรุปผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………….........
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……………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….........
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………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….........
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สารบัญ
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา

หน้า
ก
ข-ฉ
ช-ซ
ฌ-ฎ
1

หลักการ เหตุผล และความเป็นมาของโครงการ

1

วัตถุประสงค์ของโครงการ

7

วิธีดาเนินงาน

7

กรอบแนวคิดการวิจัย

10

วิธีดาเนินการ

15

ขอบเขตการวิจัย

16

นิยามศัพท์

17

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17

บทที่ 2 แนวคิด และทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

21

แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”

21

การวิจัยเชิงพื้นที่ : การทาวิจัยแบบ ABC

22

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

23

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

25

บทที่ 3 ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย

28

การบริหารจัดการงานวิจัยต้นทาง (Upstream management)

29

การบริหารจัดการงานวิจัยกลางทาง (Midstream management)

36

การบริหารจัดการงานวิจัยปลายทาง (downstream management)

39

การพัฒนาระบบพี้เลี้ยง

49

ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3

หน้า
จานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ปีการศึกษา 2555 – 2560
แสดงแหล่งทุนจาแนกตามคณะต่างๆทั้ง 6 คณะที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
แสดงงบวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆจาแนกตามคณะทั้ง 6 คณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 –2561
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4
5
6

ส่วนที่ 2 เนื้อหา

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เป้าหมาย (ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ระบุไว้)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 2
วิธีดาเนินการ
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
วิธีการเก็บข้อมูล
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
การวิเคราะห์ข้อมูล
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
5
4
3
2
1

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

เกณฑ์ ก ารแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย จากข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
ซึ่งใช้เกณฑ์ของ เบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50 มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50 มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50 มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50 มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00 มีระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด

คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 29

บทที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ......(กลุ่มเป้าหมาย)
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
................................................. ดังนี้
ตารางที่.....แสดงคะแนนผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรม

จากตารางที่.................................................................................................................. ...........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ......(กลุ่มเป้าหมาย)
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................ดังนี้
ตารางที่....... แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย
ทีสุด

……..
(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)

SD

แปลผล

……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)

รวม/เฉลี่ย
จากตารางที่.................................................................................................................. ...........
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ผลการวิเคราะห์การนาไปใช้ประโยชน์ของ......(กลุ่มเป้าหมาย)
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................ดังนี้
ตารางที่..แสดงความคิดเห็นด้านการนาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายการประเมิน
มาก
ที่สุด

มาก

……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)

……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)

ระดับความคิดเห็น
ปาน น้อย น้อย ค่าเฉลี่ย
กลาง
ทีสุด
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)

……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)

SD

แปล
ผล

……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)
……..
(ร้อยละ)

รวม/เฉลี่ย
จากตารางที่.................................................................................................................. ...........
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินการ
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
สรุปผลการดาเนินงาน
...................................................................................................................................................
........................................................................ ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ...............................................................................................................
................................................................................................................................... ..............................
.................................................................................................................................................................
ด้านความพึงพอใจ.................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์.................................................................................................... .....
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ปัญหาอุปสรรค
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
3.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3.3 บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยฯ
3.4 บันทึกข้อความเพื่อประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก
3.5 การประชุม พร้อมรายงานการประชุม
3.6 คากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด/ปิดงาน (ถ้ามี)
3.7 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง
3.8 เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์โครงการ
3.9 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี)
3.10 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ
3.11 ภาพกิจกรรม (ก่อนดาเนินโครงการ/ระหว่างดาเนิน/ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
3.12 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ/ประวัติ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้
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บทที่ 4
การขออนุญาตไปราชการ
การดาเนินงานบริการวิชาการ เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ ชุมชนเป้าหมาย ในแต่ละครั้งนั้น
เจ้าหน้าที่ๆ ดูแลงานบริการวิชาการต้องดาเนินการในการขอไปราชการในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ให้กับ
อาจารย์ วิทยากร หรือนักศึกษาที่จะไปดาเนินงานในพื้นที่ นั้นๆ โดยมีกระบวนการ ต่าง ๆ ดังนี้
การขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง/รถยนต์ส่วนตัว
1. กรอกแบบฟอร์มไปราชการ ปร.1 พร้อมแนบคาสั่งไปราชการ
2. นาเสนอให้ผู้อานวยการลงนามใน ปร.1
3. น าเอกสาร ปร.1 ไปให้ ฝ่ า ยยานพาหนะลงนาม เพื่ อ ขอใช้
รถยนต์ของมหาวิทยาลัยหรือการใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องให้ฝ่าย
ยานพาหนะลงนาม

4. นาส่งต่อไปยังกองนโยบายและแผน และกองนโยบานและบาย
และแผนจะเป็นผู้ นาส่ งงานธุ รการเอง (กรณีไปราชการแบบ
เร่งด่วน ต้องเดินเรื่องเอง)
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ
จากแผนภาพข้างต้น การขออนุญาตเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สามารถแสดงแบบฟอร์มและตัวอย่างดังรายละเอียดต่อไปนี้
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หน้า 35

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบ ปร.1 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ
คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 36

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบ ปร.1 แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ แบบกรอกรายละเอียด
คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 37

ภาพที่ 5 ตัวอย่างคาสั่งไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 38

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก
คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 39

ภาพที่ 7 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรภายใน

คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 40

ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบตอบรับวิทยากร

คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 41

ภาพที่ 9 ตัวอย่างกาหนดการบริการวิชาการ
คู่มือบริการวิชาการ

หน้า 42

