
 



ค ำน ำ 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  เป็นหน่วยงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน 
และภำยนอก  สนับสนุนคณะต่ำงๆของมหำวิทยำลัยด ำเนินกิจกรรมกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ เป็น
หนึ่งในภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบำยของ
รัฐบำล  มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยำกรบุคคลของชำติ  และองค์ควำมรู้ทุกสำขำ โดยมีกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อมำมีกำรปรับกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ 
ส่งเสริมเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีหลักกำรด ำเนินงำน 4 ประกำร คือ กำรร่วมคิด
ร่วมท ำแบบหุ้นส่วน กำรเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย กำรเรียนรู้ร่วมกัน  และกำรเกิดผลกระทบทำงสังคม
ที่ประเมินได ้

 มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญต่อภำรกจิด้ำนกำรด ำเนินงำนพันธ์กิจสัมพันธ์อย่ำงมำก เนื่องจำกกำร
พัฒนำท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ทั้งนี้
สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดนโยบำย ให้สร้ำงผลงำนเชิงประจักษ์ ในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติ และนำนำชำติ  โดยบูรณำกำรงำนพันธกิจสัมพันธ์ 
(University Engagement) ทั้งในส่วนของกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเร่งฝึกบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ  มีบทบำทร่วมกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคม 
ตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  ดังนั้นผลิตผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ ใหม่ซึ่งบูรณำกำรศำสตร์แบบ 
สหวิทยำกำร ซึ่งตอบสนองควำมต้องกำรทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประชำรัฐ เร่งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรแก้ไข
ปัญหำชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน  พัฒนำให้มหำวิทยำลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญำ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเวที
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้  โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น และแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่
เป้ำหมำย  
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร จึงจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์  

เพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงำนและบุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ด้วยบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานพันธกิจ
สัมพันธ์ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์   ซึ่งมีหลักการ 
การด าเนินงาน 4 ประการ คือ 

1. การร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnerships) 
2. การเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Mutual Benefits) 
3. การเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarships) 
4. การเกิดผลกระทบทางสังคมท่ีประเมินได้ (Measurable Social Impact) 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เกิดการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมตามปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภารกิจ เป้าประสงค์ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชนให้สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ   
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

1.1  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ภำรกิจ เป้ำประสงค์ 
ปรัชญำ   

ร่วมคิด ร่วมท า งานวิชาการเพ่ือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสืบสานแนวพระราชด าริ 
วิสัยทัศน์   

ส่งเสริมงานวิชาการเพ่ือสังคม และสืบสานแนวพระราชด าริ 
อัตลักษณ์  
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภำรกิจ    
1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบสานแนวพระราชด าริ 
2.  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานวิชาการเพ่ือสังคม 
3.  เสริมสร้าง พัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการเพ่ือสังคม และสืบสานแนว

พระราชด าริ 
 

เป้ำประสงค์ 
1.  การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย เพ่ือให้

เกิดการพัฒนา และมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การเป้าหมาย 

2.   สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือสังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับชุมชน หน่วยงานภายใน แลหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การ
เป้าหมาย 

3.   นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีการพัฒนาความรู้ และเพ่ิมทักษะในการด าเนินชีวิต อย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 

4.   สังคม องค์กรท้องถิ่น มีแหล่งนักศึกษาเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ และสืบสานแนวพระราชด าริ 
5.   การให้บริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์การ

เป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  
            การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
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1.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อธิการบดี 

 

รองอธิการบดี 
 

 

ผู้อ านวยการส านัก 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างานส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

หัวหน้างานบริการวิชาการ 
แก่ท้องถิ่นและสังคม 

 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

 

รองผู้อ านวยการ
ส านัก 

- งานฝึกอบรมเพ่ือการเรียนรู้ 
  ตามรอยพระยุคลบาท 
- พัฒนาวิทยากร 
- พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

- งานบริการวิชาการแก่      
ท้องถิ่น 

- พัฒนาโรงเรียน ตชด. 
- พัฒนาหลักสูตร      
   ฝึกอบรม 
 

-  งานแผน/โครงการ  
   บริการวิชาการ 
-  พัฒนาบุคลากร 
-  พัฒนาระบบและ 
   สนับสนุนโครงการ 
   บริการวิชาการ 
-  การติดตามผลส าเร็จ 
   ของการบริการ   
   วิชาการ 

- งานธุรการและ 
  สารบรรณ 
- งานพัสดุ 
- งานพัฒนาสื่อ 
  และเผยแพร่ 
  ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน

บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

หัวหน้างานแผนและ
พัฒนาระบบงานบริการ

วิชาการ 
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 สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้งานพันธกิจสัมพันธ์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยที่ 
ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ แต่ยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความชัดเจนของระบบและกลไกการขับเคลื่อนใน
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ  และกลไกการ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์  ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมแีนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   1.  พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้น  “การพัฒนาระบบและกลไก
ในเชิงนโยบาย”  เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ  มาตรการ การสนับสนุน การก ากับติดตาม
และเสริมแรง โดยต่อยอดจากศักยภาพและทุนเดิมที่มีอยู่  ทั้งด้านความเชี่ยวชาญบนความหลากหลายของ
ศาสตร์วิชา  องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนายกระดับฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ  พ้ืนที่ต้นแบบการเรียนรู้  และกลไกสนับสนุนการปฏิบัติที่น้อมน าแนวพระราชด าริและ 
ยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่เน้นการบูรณาการพันธกิจสู่การปฏิบัติ โดย
ก าหนดให้มีระบบ และกลไกการขับเคลื่อนงานวิชาการเพ่ือสังคมใน 3 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะหรือวิทยาลัย  และระดับหน่วยงานสนับสนุน ที่มีกลไกการบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนต้ังแต่ 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าโดยมีการก ากับติดตาม  เพ่ือให้เกิดระบบและกลไกการบริหารงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบขยายผลเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
   2. วิจัยเพ่ือการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  สามารถพัฒนางานในรูปแบบของการวิจัยในงานปกติ 
(Routine to Research : R2R)   เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของงานโดยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ 
การท างาน ซึ่งมีตัวอย่าง ประเด็นวิจัยพัฒนาดังนี้           
       2.1  การพัฒนาระบบสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กับสังคม   
        2.2  การพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม  
        2.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจกับสังคม  
        2.4  การพัฒนาระบบเสริมแรงบุคลากร และองค์กรที่เป็นรูปธรรม 
        2.5  การพัฒนาระบบจัดการเครือข่ายฐานข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา  
         2.6  การเสริมสมรรถนะกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์   
    3.  มีการถอดบทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จงานพันธกิจสัมพันธ์ และต่อยอดขยายผลจาก
ทุนเดิมที่เป็นจุดแข็งโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ  กลไกการสนับสนุนการท าหน้าที่พันธกิจสัมพันธ์  และ
จัดท าแผนงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานที่จะน าไปสู่การชี้น าแก้ปัญหา
พัฒนาท้องถิ่น สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามศาสตร์ และศักยภาพของหน่วยงานระดับคณะ และวิทยาลัย  
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   4.  มีการจัดท าคู่มือและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสังคม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ วิทยาลัย และหลักสูตร  
  5.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น  
         5.1 การเสริมสมรรถนะนักวิชาการเพ่ือสังคม โดยสนับสนุนการท างานแบบบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
          5.2 การเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ทั้งด้าน 
การสอน การวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์ 
    6.  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมในระดับคณะ 
วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ให้มีความชัดเจนสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
     7.  มีการพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานพันธกิจสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านพันธกิจสัมพันธ์ที่มีการยกระดับต่อเนื่อง (Data Base Development) ที่เอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ทั้งของมหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  
    8.  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพงานพันธกิจ
สัมพันธ์ให้กับหน่วยระดับคณะ วิทยาลัย และหลักสูตร  เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์อย่างมี
ส่วนร่วมสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
    9.  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการที่เป็นศูนย์ประสานงานในการเชื่อมระบบเครือข่าย
การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ วิทยาลัย 
หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ มีฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การด าเนินงาน  มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือประสานทุกเครือข่ายสู่เป้าหมายร่วมพัฒนา  
ทั้งการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น  ให้ด าเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมสมรรถนะการพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ที่เหมาะสม
กับศักยภาพ สถานการณ์ปัญหา และความต้องการของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดกลไกเชิงระบบที่เป็นภาพรวม
ของการขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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1.3  นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
      พ.ศ. 2559 - 2561 
 
   สืบเนื่องจากปัจจุบันสังคมโลก รวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอล  และระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐ และการปฏิรูป
การศึกษาให้เป็นการศึกษา 4.0  
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
จึงได้จัดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์  และก าหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล  เพ่ือมอบให้มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารใช้เป็น
เป้าหมาย  และแนวทางในการบริหารการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยใช้เป็นกรอบใน
การก ากับติดตามผล การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้
มีสาระส าคัญของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของมหาวิทยาลัย คือ นโยบำยข้อที่ 2 สร้ำงผลงำนเชิงประจักษ์ในกำรเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  โดยบูรณาการ
งานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ มีบทบาท เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณาการ
ศาสตร์แบบสหสาขา ตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศ และท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไข
ปัญหาชุมชน  ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้  ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ  
การบริการวิชาการ 

กำรพัฒนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
        การพัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือท าให้นโยบายสภามหาวิทยาลัยได้รับการตอบสนองจาก
ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  และมีการก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมหลัก  และผลักดันให้มี 
การน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติโดยแบ่งออก 7 ระยะ ดังนี้ 
          ระยะที่ 1  สังเคราะห์แนวความคิด พัฒนาบุคลากร ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาเครือข่าย  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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          ระยะที่ 2  ประกาศนโยบาย เสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับ จัดระบบกลไกใน
การสนับสนุน สร้างแนวร่วมจากทุกภาคส่วน 
         ระยะที่ 3  ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
         ระยะที่ 4  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน  
การสอน การวิจัย และการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ 
           ระยะที่ 5  สรุปบทเรียนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
          ระยะที่ 6  ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
         ระยะที่  7  เผยแพร่ความส าเร็จตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี สู่สาธารณะ 
 



บทที่ 2  
แนวปฏิบัติการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ ์

 
 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกันอย่างมี
ยุทธศาสตร์และเป็นระบบ  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัย 
และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ความหมายงานพันธกิจสัมพันธ์  
 

 พันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) หมายถึง การบริการวิชาการตามอัตลักษณ์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งตอบสนองความต้องการทั้งที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
ระดับประเทศชาติและท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน บนหลักการพ้ืนฐาน 
4 ประการ ได้แก่  

1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership)  
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)   
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ  
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (social impact)  

ลักษณะงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์แบบให้กับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน 
พันธกิจสัมพันธ์ (MOU) กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ที่มีความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัย  
โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด  

2.  การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์โดยไม่มุ่งผลก าไร กลุ่มเป้าหมายมีงบประมาณของตนเองใน
การด าเนินการ เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ ตรวจซ่อม การฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เป็นต้น 

3.  การให้การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพ่ือหารายได้ เพ่ือเลี้ยง
ตนเอง หรือเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เช่น รับนักศึกษา ส ารวจ ท ารายงาน ออกแบบและประเมินผล การแปล 
เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ

หลักเกณฑ์งานพันธกิจสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
กระบวนการพันธกิจสัมพันธ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีระบบและกลไกงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ได้ด าเนินการตามระบบที่วางไว้ เริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชนซึ่งมีการจัดท าแผนงานพันธกิจ
สัมพันธ์ ข้อเสนอโครงการ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน การประเมินผลส าเร็จของงานพันธกิจ
สัมพันธ์ รวมทั้งน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาบูรณาการกับงานพันธกิจสัมพันธ์ มีกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน และการปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การน านักศึกษาไปจัดท า
โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์
กับการวิจัย เช่น มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมใน
หลายภาคส่วน ตลอดจนน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้งานพันธกิจสัมพันธ์มาพัฒนา ต่อยอดไปสู่ 
การท าวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น จัดให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากงานพันธกิจสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ทราบว่างานพันธกิจสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ชุมชน หรือไม่อย่างไร และ
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานพันธกิจสัมพันธ์ในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งกระบวนการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์สามารถสรุป ได้ตามแผนภูมิดังนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
 

จากแผนภูมิ กระบวนการงานพันธกิจสัมพันธ์ สรุปขั้นตอนการด าเนินการ ได้ดังนี้ 
 

1. การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม  
ในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ต้องเริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือก าหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และเป้าหมายร่วมกับ
ชุมชน 

 

ส ารวจความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงาน  
และจัดท าแผนพันธกิจสัมพันธ์ 

จัดท าโครงการพันธกิจสัมพันธ์  

ด าเนินโครงการ กิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์ 
 

ประเมินผลพันธกิจสัมพันธ์ 
 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์ 

การบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัย 

น าผลประเมินไปปรับปรุงงานพันธกิจสัมพันธ์ 
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
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 ส่วนหน่วยงานให้บริการศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม เปนการวิเคราะหผลลัพธ ปญหา อุปสรรค 
ความตองการของโครงการ กิจกรรมที่ผานมา เพ่ือน ามาตอยอดพัฒนาหัวขอหรือประเด็นในการใหบริการ
ในปตอไป  เช่น ในปที่ผานมาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ าพริกเครื่องแกง ในปีต่อไป
อาจจะพัฒนา การยืดอายุน้ าพริกเครื่องแกง การออกแบบบรรจุภัณฑ การท าการตลาด การจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจาย การบริหารจัดการองคกร เป็นต้น การด าเนินงานจะยึดกลุ มเป้าหมาย ชุมชนเดิม  
เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งยั่งยืนแกชุมชน 

 
      1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความต้องการของชุมชน  

   เครื่องมือในการส ารวจชุมชน ได้แก่ การส ารวจปัญหาของชุมชน การส ารวจทุนของชุมชน 
ได้แก่ ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนความรู้ ทุนสัญลักษณ์ ทุนสังคม และทุนประสบการณ์ในอดีต ดังนั้น
การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการส ารวจความต้องการของชุมชน ซึ่งจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน  มีดังนี ้ 

   1.1.1 เส้นแบ่งเวลา (Timeline) เป็นเครื่องมือในการส ารวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเป็นการทบทวนประสบการณ์การปรับตัวของ
ชุมชนแต่ละยุคสมัย ซึ่งค าถามส าคัญในการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้ 1) อะไรคือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 2) เหตุการณ์นั้นๆ ได้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร  
3) ชุมชนมีการปรับตัวอย่างไร เส้นแบ่งเวลาเป็นการชักชวนให้คนชุมชนช่วยกันดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่ 
การก่อตั้งของชุมชนมาจนถึงปัจจุบันว่าชุมชนปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร และชวนมองว่าชุมชนมี
ศักยภาพในการปรับตัวตลอดเวลาเพียงแต่ไม่รู้ตัวว่ามีศักยภาพตรงนั้น  รวมไปถึงมีเรื่องการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท างานประเด็นต่างๆ  

   1.1.2 ท าเนียบผู้รู้ เป็นเครื่องมือทบทวนและรวบรวมแหล่งภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทั้ง
ด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  

   1.1.3 แผนที่เดินดิน เป็นแผนที่พ้ืนฐาน และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความคุ้นเคยกับ 
คนในชุมชน โดยประเด็นข้อมูลที่จะน ามาลงในแผนที่แล้วน าไปใช้ประโยชน์  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 
แผนที่รอบใน และแผนที่รอบนอก มีรายละเอียดดังนี้ 

          1) แผนที่รอบใน ประกอบด้วย ที่ตั้งบ้านเรือน วัด โบสถ์ โรงเรียน สถานีอนามัย ประปา
ของหมู่บ้าน สุสาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สามารถบอก
ที่ตั้งคนส าคัญ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 

         2) แผนที่รอบนอก ประกอบด้วย แม่น้ า ล าธาร ป่าไม้ การปลูกพืช พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และป่าสมุนไพร เป็นต้น ใช้ดูเรื่องฐานทรัพยากรในพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 



 
12 

 
พ้ืนที่ท าการเกษตร หรือบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ดินสไลด์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการดูแลป่าในอนาคตได้ด้วย  

  1.1.4  โอ่งชีวิต เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ และรายจ่ายของชุมชน ดังนั้นจะใช้เพ่ือดูรายรับ-รายจ่ายซึ่งจะท าให้
เห็นภาพรวมของชุมชน  
            1.1.5  ปฏิทินอาชีพ การผลิต วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการผลิตหรือ
วางแผนการท างานในช่วงเวลา จะช่วยให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าชุมชนมีกิจกรรมในช่วงไหน และว่าง
ช่วงไหนบ้าง ซึ่งจะช่วยวางแผนในการพัฒนาได้ดี เช่น การท าอาชีพเสริมนั้นสอดคล้องกับประเพณี ใช้
ทบทวนวิถีการผลิตในรอบปี และการจัดการชีวิตในช่วงต่างๆ ที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เข้ามา
ส่งเสริมในช่วงเวลาต่างๆ ว่าจะท างานร่วมกันอย่างเหมาะสมได้อย่างไร  
            จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเป็นประเด็นปัญหา และทุนของชุมชนที่มีอยู่เดิม พร้อมกับ
ทิศทางในอนาคตของแต่ละพ้ืนที่จากการที่ได้ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา และการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องในแต่ละชุมชน รวมทั้งเป็นส่วนการคืนข้อมูลให้
ชุมชน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ สังเคราะห ์เติมความสมบูรณ์ ได้
เห็นภาพรวม ซึ่งจะน าไปสู่การคิดกิจกรรมในอนาคต ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบปฏิกิริยาของชุมชน 
ตลอดจนมีการถอดองคค์วามรู้ออกมาเผยแพร่ต่อไป  
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      1.2  การจัดท าแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

  โดยน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน  มาบรรจุเป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนงาน 
พันธกิจสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน โดยอาจแบ่งออกเป็นแผนงานย่อย 3 ส่วน ตามแนวทางการส ารวจทั้ง 3 
แนวทางประกอบด้วย  

1) แผนงาน โครงการงานพันธกิจสัมพันธ์ที่มาจากการส ารวจความต้องการชุมชน 
2) แผนงาน โครงการงานพันธกิจสัมพันธ์ที่มาจากหน่วยงาน ชุมชนแจ้งความต้องการ 
3) แผนงาน โครงการงานพันธกิจสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องจากโครงการการเดิม 
 ซึ่งแผนบริการวิชาการดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3.2 คือ จัดตั้ งพัฒนาศูนย์ศึกษานิ เวศชานเมืองและ 
ศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรมสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.3 คือ สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

จากนั้นจัดส่งข้อมูลแผนงานและโครงการการงานพันธกิจสัมพันธ์ ไปยังผู้ที่รับผิดชอบจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือบรรจุรายละเอียดแผนงาน โครงการงานพันธกิจสัมพันธ์ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ส าหรับการขอใช้งบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัยต่อไป จากนั้นส่งแผนงาน
พันธกิจสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมายังส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพ่ือรวบรวมจัดท า
เป็นแผนงานพันธกิจสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบด าเนินการตามล าดับต่อไป  
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ภาพที่ 2.2 การจัดท าแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 
 
    2. การจัดท าโครงการพันธกิจสัมพันธ์ 
        เมื่อแผนงานพันธสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านการเห็นชอบให้ด าเนินการจากคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแล้ว คณะ วิทยาลัย ซึ่งด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการตามแผนงานพันธกิจสัมพันธ์ที่
ได้เสนอไว้   โดยจัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติหรืออนุญาตด าเนินงานโครงการจากหัวหน้า
หน่วยงาน ได้แก่ คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก อนุมัติด าเนินงานโครงการ เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น  
ท าการรวบรวม และจัดเก็บเอกสารโครงการพันธกิจสัมพันธ์ และสามารถสรุปกระบวนการจัดท าข้อเสนอ
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน บรรจุรายละเอียดแผนงาน 
พันธกิจสัมพันธ์ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือขอใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

คณะ วิทยาลัย ส่งแผนงานพันธกินสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน 
ให้ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการรวบรวมและจัดท า 
เป็นแผนงานพันธกิจสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย 

น าเสนอแผนงานพันธกิจสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตามล าดับ 

คณะ วิทยาลัย จัดท าแผนงานพันธกิจสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 2.3 กระบวนการจัดท าข้อเสนอข้อเสนอโครงการ 
 
    ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการ 
      1. ชื่อโครงการ ควรสื่อถึงการด าเนินงาน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ โครงการบรรยายพิเศษ เป็นต้น 
         2.  หลักการและเหตุผล  เป็นการแสดงถึงความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ความจ าเป็นที่ต้องท า ปัญหาอุปสรรค์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 3.  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องที่ให้บริการ ความ 
พึงพอใจ และการติดตามประเมินผล 

4.  กลุ่มเป้าหมาย ควรระบุประกอบด้วยใคร และจ านวนเท่าใด 
5.  ระยะเวลา สถานที่ด าเนินการ จะต้องระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ และสถานที่

จัดโครงการให้ชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาและติดตามประเมินผล 

บันทึกขออนุญาต การด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ ให้ผู้บริหารพิจารณา 

ผู้บริหารพิจารณา ปรับแก้ไขโครงการ 
และตรวจสอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

กรณีไม่มีการปรับแก้ไข กรณีมีการปรับแก้ไข 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติ 

กรณีมีการปรับแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งรายละเอียด 
โครงการมาให้คณะ วิทยาลัย 

 

คณะกรรมการบริการวิชาการของแต่ละ 
หน่วยงาน รวบรวมจัดเก็บเอกสาร 

โครงการเป็นระยะๆ 

รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงาน 
โครงการเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ  

2  คร้ัง  

ผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการตามกรอบ 
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จนแล้วเสร็จ 

ตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ 

คณะ วิทยาลัย จัดท าข้อเสนอโครงการตามแผนงานพันธกิจสัมพันธ์ 
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     6.   งบประมาณ 
 7.   แผนการด าเนินงาน  ระบุขั้นตอนให้ชัดเจน  
 8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                ด้านผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของ
โครงการ  หรือสิ่งที่องค์กรผลิตขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
ทักษะในเรื่องที่ได้ให้บริการ 
                ด้านผลลัพธ์ หมายถึง ประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น  
การด าเนินงานโครงการท าให้ชุมชนมีกิจกรรม ได้รับประโยชน์ในเรื่องอะไร 
                ด้านผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์ที่กลุ่มสังคมหรือประชาชนโดยส่วนรวมจะได้รับ เช่น 
การด าเนินงานโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เกี่ยวกับทรัพยากรอะไรในชุมชน หรือด้านอะไร 
ของชุมชน หรือ วิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนไหน 
         9.   การประเมินโครงการ ใช้แบบประเมินโครงการแบบ 3 มิติ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
         10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือค่าเป้าหมาย  

     เชิงปริมาณ สามารถระบุ เช่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือมีผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 1 รายการ กรณีท่ีมีการฝึกอบรมแล้วได้ผลผลิต 

     เชิงคุณภาพ ก าหนดเป้าหมายร้อยละของการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 3 มิต ิซึ่งมี
ความแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
                1) กรณีเป็นครู นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ให้ก าหนดร้อยละในการได้รับความรู้   
ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 หรือ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                 2) กรณีเป็นประชาชน  ให้ก าหนดร้อยละในการได้รับความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 หรือ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  11.  ความสัมพันธ์การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน  การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
                 1) บูรณาการกับการเรียนการสอน ระบุหลักสูตร สาขาวิชา และรายวิชา อย่างชัดเจนโดย
บรรจุใน มคอ.3  ในแผนการสอนและการประเมินผล 
                 2) บูรณาการกับการวิจัย กรณีท่ีมีการด าเนินโครงการวิจัยและน ามางานพันธกิจสัมพันธ์ควร
ระบุชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัด ให้ชัดเจน 
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          12.  ความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ     ความสอดคล้องกับระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.)  
 
หลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณโครงการ 
      3.1 หมวดค่าตอบแทน คือ ค่าตอบแทนวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) ค่าตอบแทน ชั่วโมง แบ่งเป็น 
                - กรณีวิทยากรเป็นบุคคลของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท 
                - กรณีวิทยากรไม่ใช่บุคคลของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
            2) การเบิกค่าตอบแทน จ านวนวิทยากร 
                - การบรรยาย เบิกไม่เกิน 1 คนต่อหัวข้อ 

     - การอภิปราย สัมมนาเป็นหมู่คณะ เบิกได้ไม่เกิน 5 คนต่อหัวข้อ 
               - การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ท ากิจกรรม เบิกได้ไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม 
**หมายเหตุ : หากมีจ านวนวิทยากรเกินอัตราที่ก าหนดให้เฉลี่ยจ่าย 
       3.2 หมวดค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
            1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  
       ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท ต่อมื้อ ต่อคน ต่อวัน 
       ค่าอาหารว่าง มื้อละ  25 บาท ต่อมื้อ  ต่อคน ต่อวัน 
            2) ค่าเช่าเหมารถ ให้คิดรวมค่าน้ ามันในค่าเช่าเลย 
            3) ค่าน้ ามันรถ กรณีใช้รถของมหาวิทยาลัย/ใช้ยานพาหนะส่วนตัว เบิกได้ 4 บาทต่อกิโลเมตร 
      3.3 หมวดค่าวัสดุ   ให้เบิกตามความจ าเป็น ประหยัด และเหมาะสม โดยเป็นไปตามตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และ ระเบียบกระทรวงการคลัง เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแฟ้มใส่เอกสาร ค่าเอกสาร
ประกอบการบริการวิชาการ ค่ารายงานผล เป็นต้น 
*** รายการงบประมาณที่ตั้ง สามารถถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
3. การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์ 
     ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง 
ปรับปรุง (Act) โดยสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
      1. การเตรียมการ มีการด าเนินงานในกรณีการบริการฝึกอบรม  ได้แก่ ประสานเชิญวิทยากร
กลุ่มเป้าหมาย ขออนุญาตจัดซื้อ-จ้าง (กรณีจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ) ขออนุญาตไป
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ราชการ/จัดเตรียมพาหนะ ขออนุญาตใช้สถานที่ (กรณีต้องใช้สถานที่ของหน่วยงานอ่ืน) ขออนุญาตพา
นักศึกษาออกนอกสถานที ่และขอยืมเงินทดลองจ่าย   
          ทั้งนี้ในแต่ละโครงการอาจมีการด าเนินงานอ่ืนๆ ในช่วยเตรียมการ เช่น การท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2.  ระหว่างด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ได้แก่ ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ  
(ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน/ฝึกอบรม) ปฏิบัติกิจกรรมตามก าหนดการ แผนการด าเนินงานโครงการที่
ก าหนดไว้ 

โดยในระหว่างด าเนินงานโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (6 เดือนต่อครั้ง) ต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ 
ของแต่ละหน่วยงาน  
      3. หลังด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ได้แก่ ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร ส่งหลักฐานจัดซื้อจ้าง
และค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการ สรุปและถอดบทเรียนจากการด าเนินงานบริการวิชาการ  เพ่ือให้เกิด
เป็นองค์ความรู้ ส าหรับน าไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย หรือน าไปเผยแพร่ต่อไป 
      4.  ขั้นตอนการติดตาม  รวมทั้งหน่วยงาน จะต้องรายงานสรุปผลการด าเนินงานการบริการวิชาการ
ในภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับแผน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจ านวนโครงการที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ
เป็นระยะๆ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 



 

 

บทที่ 3 
การบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

 

3.1  แนวคิดการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม 

 จากความส าคัญที่ก าหนดให้งานพันธกิจสัมพันธ์ ที่ด าเนินงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมี

การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีแนวทางและกระบวนการ

ทีจ่ะน าไป ประยุกต์ใช้ในการบูรณาการตามภาพที ่3.1 ดังนี้   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ 

   กระบวนการการด าเนินงานบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม มีดังนี้ 

       1. จัดให้มีเครือข่ายการให้บริการ โดยร่วมกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ใน 
การร่วมให้งานพันธกิจสัมพันธ์  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เกิดเครือข่าย และการบูรณาการแบบ 
สหวิชาการระหว่างสาขาวิชา 
       2. จัดให้มีนักศึกษาในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และน าประสบการณ์ดังกล่าวมาต่อยอดองค์
ความรู้ 
       3. น าประเด็นปัญหา ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการงานพันธกิจสัมพันธ์มาต่อยอดไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรายวิชาที่สอนหรือก าหนดเป็นหัวข้อวิจัย หรือเป็นกรณีศึกษาส าหรับนักศึกษา
ในชั้นเรียน 
       4.  น าผลจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่การน าไปใช้ประโยชน์จริง ผ่านกระบวนการให้บริการงานพันธกิจ
สัมพันธ์โดยใส่เนื้อหา และผลการวิจัยในเอกสารประกอบการให้บริการงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ประเด็นปัญหา 

งานพันธกิจสัมพันธ์ 

องค์ความรู้ 

การเรียนการสอน การวิจัย 
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       5.  จัดท า มคอ. 3 ระบุกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์ในแผนการบริหารการสอน โดยก าหนดให้
นักศึกษาน าองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากรายวิชาที่เรียน  น าไปสร้างสรรค์สู่การให้บริการ 
งานพันธกิจสัมพันธ์ โดยจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  โดยระบุอ้างอิงชื่อ
โครงการ 
       6.  การบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ต้องมีหลักฐานอย่างน้อยประกอบด้วย 
การประมวลการสอน การสรุปผลสิ่งที่ได้จากงานพันธกิจสัมพันธ์ที่จะน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 
ภาพถ่าย แฟ้มงาน หนังสือขอบคุณ ตลอดจนชิ้นงาน เป็นต้น 
      7.  การบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการวิจัย ต้องมีหลักฐานอย่างน้อยประกอบด้วย รายงาน
ผลการวิจัย การประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานหรือชิ้นงาน หรือสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น 
 
3.2  แนวทางการน างานพันธกิจสัมพันธ์บูรณาการกับการเรียนการสอน 

1. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้งานพันธกิจสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน โดยให้
ผู้สอนน าความรู้จากประสบการณ์จริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้นักศึกษาเกิด 
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  

2. แนวปฏิบัต ิงานพันธกิจสัมพันธ์ มีดังนี ้
   1) ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับบริการงานพันธกิจสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

ผู้น ากิจกรรม ตอบปัญหา และฝึกปฏิบัติ หรือร่วมจัดนิทรรศการ 
   2) สอดแทรกเนื้อหาความต้องการของผู้รับบริการงานพันธกิจสัมพันธ์เป็นตัวอย่างหรือ

กรณศีึกษาหรือบทเรียน ในการจัดการเรียนการสอน 
   3) ปรับล าดับหัวข้อการสอนของรายวิชาในแผนการบริหารการสอน ทั้งในส่วนภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ และการมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมออกแบบงานให้บริการ 
งานพันธกิจสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องกับงานที่มอบหมายในรายวิชา 
             4) สนับสนุนให้นักศึกษา ด าเนินการให้บริการงานพันธกิจสัมพันธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ผู้สอนตามความเหมาะสม  

3. กระบวนการงานพันธกิจสัมพันธ์กับกับการเรียนการสอนสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบดังนี้ 
    แบบที่ 1 : การน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากงานพันธกิจสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ใน

รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ส ารวจความต้องการชุมชน 
2) วางแผน จัดโครงการ หรือกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการชุมชน 
3) ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  โดยแสวงหาความรู้จากงานพันธกิจสัมพันธ์ 
4) สรุปบทเรียน หรือสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานพันธกิจสัมพันธ์ 
5) พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานพันธกิจสัมพันธ์  
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6) ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ในแผนการสอนและการประเมินผล 
7) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรม  โดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า

ทดลอง ฯลฯ ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายในงานพันธกิจสัมพันธ์ 
  8) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์สังเกตจากพฤติกรรม 

9) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการถอดบทเรียนงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือหรือแนวทางพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ต่อไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.2 กระบวนการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอน แบบที่ 1  

 

 

ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม โดยการแสวงหาความรู้จากงานพันธกิจสัมพันธ์  
 

สรุปบทเรียน เพ่ือได้องค์ความรู้จากงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5  
แผนการสอนและการประเมินผล  

 

พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกบัองค์ความรู้ที่ได้จากงานพนัธกิจสัมพันธ์ 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรม โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ผู้สอนและนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการถอดบทเรียนร่วมกัน 

ส ารวจความต้องการของชุมชน 

วางแผน จัดท าโครงการหรือกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์สังเกตจากพฤติกรรม 



 
22 

 

 

ผู้สอนและนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายด าเนินการถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

 แบบที่ 2 : ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานพันธกิจสัมพันธ์หรือสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากงาน
พันธกิจสัมพันธ์ได ้ ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน  ดังนี้  
        1)  ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

     2)  พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานพันธกจิสัมพันธ์ 

        3)  ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
       4)  การด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ   ค้นคว้า และเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง เพ่ือให้ได้องคค์วามรู้หรือแนวทางงานพันธกิจสัมพันธ์จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
       5)  มอบหมายงานให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  
เช่น ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือให้ลงพื้นที่ชุมชนด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  
       6) วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง รวมทั้งจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์ และให้อาจารย์สังเกตจากพฤติกรรม
รวมทั้งวัดผลและประเมินผลจากผลงานนักศึกษา 
       7) ผู้สอนและนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการถอดบทเรียนงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกัน 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือหรือแนวทางพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ต่อไป 

 

  

 
 

 

 
แผนภูมิที่ 3.3 กระบวนการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอน แบบที่ 2 

 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพ่ือไดอ้งค์ความรู้จนสามารถถ่ายทอดได้ 

 มอบหมายงานให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

วัดผลและประเมินผล โดยใหน้ักศึกษาประเมินตนเอง และให้อาจารย์สังเกตจากพฤติกรรม  

ก าหนดโครงการหรือกิจกรรมการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

  
พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากงานพันธกิจสัมพันธ์  
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3.3  แนวทางการน างานพันธกิจสัมพันธ์บูรณาการกับการวิจัย 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์  เพ่ือให้งานพันธกิจสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงกับการวิจัย โดยสามารถน า

ผลงานวิจัยไปสู่การแก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้ผู้สอนน าองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ มาพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย 
          2. แนวปฏิบัติ มีดังนี้ 
             1) ควรใส่เนื้อหาและผลงานวิจัยลงในเอกสารประกอบการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
             2) น าปัญหาที่ได้จากผู้รับบริการ หรือจากงานพันธกิจสัมพันธ์ มาก าหนดเป็นหัวข้อการวิจัย 
หรือหัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษาในวิชาเรียน 
         3. กระบวนการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการวิจัย สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
         แบบที่ 1 : การน าองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยไปใช้ในงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนหรือ
กลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
        1) ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยในโครงการให้ชัดเจนว่า จะน าผลส่วนใดของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และกับกลุ่มไหน 
        2) ระหว่างการด าเนินงาน มีการน าผลงานวิจัยไปด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน หรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีการบันทึกการประชุม การติดต่อประสานงานตลอดระยะเวลาด าเนินงาน 
        3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จริง  โดยการ
บันทึกภาพ และจัดท ารายงาน 
        4) ให้ชุมชน หน่วยงาน หรือกลุ่มเป้าหมายงานพันธกิจสัมพันธ์ ที่น าผลงานวิจัยไปใช้  จะต้องลงนาม
ในบันทึกหรือท าหนังสือยืนยันการน าไปใช้ประโยชน์ 
        5) ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้จริง 
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 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้จริงชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3.4 กระบวนการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการวิจัย แบบที่ 1 

  แบบที่ 2 : การสร้างโจทย์วิจัยจากประเด็นปัญหาที่พบระหว่างงานพันธกิจสัมพันธ์ มีขั้นตอนการ
และวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
       1)  น าประเด็น ข้อสงสัย ปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการงานพันธกิจสัมพันธ์มาวิเคราะห์ 
       2)  พัฒนาโจทย์วิจัยขนาดเล็กหลายๆ หัวข้อ ที่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จในปีเดียวกัน 
ซึ่งอาจารย์สามารถด าเนินการวิจัยเอง  หรืออาจน าโจทย์วิจัย มาบูรณาการกับการเรียนการสอน  
โดยมอบหมายโจทย์วิจัยที่ เป็นหัวข้อย่อยให้นักศึกษาได้ท าปัญหาพิเศษ  เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้
กระบวนการวิจัย 
       3)  การด าเนินงานวิจัย หากต้องลงไปท างานวิจัยหรือรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพ่ิมเติมซึ่งเป็นข้อมูลใน
พ้ืนที ่กับกลุ่มเป้าหมาย ให้ท าการสรุปหรือจดบันทึกข้อมูลประสานงาน ปรึกษาหารือกับชุมชน 
      4)  เมื่องานวิจัยเสร็จ น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยไปบริการงานพันธกิจสัมพันธ์ตามข้ันตอนของแบบที่ 
1 ต่อไป 
      5)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้จริงในชุมชน 

 

 

 ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยในโครงการให้ชัดเจน 

 ให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจริง 
โดยการบันทึกภาพ 

 

 ระหว่างการด าเนินงานมีการน าผลงานวิจัยไปด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องมีการบันทึกการประชุม 

ให้ชุมชน  หน่วยงาน หรือกลุ่มเป้าหมายงานพันธกิจสัมพันธ์ ที่น าผลงานวิจัยไปใช้  
ต้องลงนามในบันทึกหรือท าหนังสือยืนยันการน าไปใช้ประโยชน์ 
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แผนภูมิที่ 3.5 กระบวนการบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์กับการวิจัย แบบที่ 2 

 

 

 

 

 น าประเด็น ข้อสงสัย ปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ
งานพันธกิจสัมพันธ์มาวิเคราะห์ 

 การด าเนินงานวิจัย ถ้าต้องการข้อมูลพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม  
ให้ท าการสรุปหรือจดบันทึกข้อมูลที่ได้ประสานงานกับชุมชน 

 พัฒนาโจทย์วิจัยหัวข้อย่อยหลายๆ หัวข้อ ที่สามารถด าเนินการวิจัย 
ให้แล้วเสร็จในปีเดียว มาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

กระบวนการวิจัย 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้จริงในชุมชน 

 

เมื่องานวิจัยเสร็จ น าองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยไปบริการงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตามข้ันตอนของแบบที่ 1  



บทที ่4 
การประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 

 หลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ได้รับการอนุมัติโครงการ และด าเนินการโครงการพันธกิจสัมพันธ์   
ผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องด าเนินการ ได้แก่ การประเมินโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ระยะ คือ การประเมินผลก่อนด าเนินโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการและการประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดท ารายงานสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการด้วย 

 

4.1  การประเมินผลโครงการ 
    การประเมินผลการด าเนินโครงการ นอกจากประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของโครงการแล้ว จะต้องค านึงถึงการประเมินในส่วนอื่นด้วย เช่น ปัจจัยน าเข้า บุคคล การประเมินบริบท
หรือสภาพแวดล้อมของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจากการจัดท าโครงการ เพ่ือให้ได้ผลประเมินทั้งระบบ และน าผลการประเมินดังกล่าวมา
ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการให้บริการพันธกิจสัมพันธ์ในครั้งต่อไป ซึ่งการประเมินผลสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
     1. การประเมินผลก่อนด าเนินงานโครงการ 
              เป็นการวิเคราะห์หรือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดท าโครงการ ก่อนที่จะด าเนินโครงการ 
โดยศึกษาประสิทธิภาพของปัจจัยน าเข้า  ความเหมาะสมของรูปแบบหรือกระบวนการจัดโครงการ 
ระยะเวลาที่เหมาะสม ปัญหาหรืออุปสรรค หรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความคุ้มค่าหรือผลลัพธ์ที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือจะได้น ามาใช้ตัดสินใจว่าจะด าเนินการโครงการต่อหรือไม่  หรือควรปรับปรุงองค์ประกอบ 
ส่วนไหน หรือควรยกเลิกโครงการ 
        2. การประเมินผลระหว่างด าเนินงานโครงการ 
               เป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เป็นการประเมินเพื่อช่วยปรับปรุงทั้งปัจจัยน าเข้า
รูปแบบหรือกระบวนการบริหารจัดการ ในระหว่างการจัดท าโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือทบทวนและปรับแผนของโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงท ีเพ่ือลดความเสี่ยงของโครงการ และจะได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบหรือกระบวนการ
ให้บริการที่มีความเหมาะสม โดยมีรูปแบบหรือวิธีการการประเมินระหว่างด าเนินโครงการ ได้แก่ 

     1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมระหว่างการจัดโครงการ 
     2) การทดสอบความรู้ก่อนการอบรม 
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   3. การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
              เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  ว่าบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร หลังจากการด าเนินการโครงการเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต้องด าเนินการประเมินความส าเร็จของการจัดโครงการ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หรือการทดสอบ
ความรู้หลังการอบรม  
 

4.2  การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
       เมื่อด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการสรุปผลการประเมินและ
จัดท าเล่มรายงานโครงการให้เสร็จสิ้น และจัดส่งรูปเล่มรายงานดังกล่าวให้กับคณะ เพ่ือรวบรวมและ
จัดเก็บเอกสารโครงการพันธกิจสัมพันธ์ในรูปแบบไฟต์ข้อมูลส่งให้กับกองนโยบายและแผน รวมทั้งเตรียม
ไว้ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี และตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการ
ประเมินการประกันคุณภาพ  ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการประเมินผล และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
แผนภูมทิี่ 4.1 กระบวนการประเมินผล จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ 

ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

คณะส่งข้อมูลงานพันธกิจสัมพันธ์ให้กับ
กองนโยบายและแผน  รวบรวมเป็น

ฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย 

เผยแพร่งานพันธกิจสัมพันธ์สู่

หน่วยงานภายในและสาธารณชน 

สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ 

การทดสอบความรู้ก่อนอบรม 

สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ 

การทดสอบความรู้หลังการอบรม 

สรุปผลการประเมินและจัดท าเล่มรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการให้กับคณะ 

คณะรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล 
งานพันธกิจสัมพันธ์ 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ รวบรวม และเรียบเรียง
งานพันธกิจสัมพันธ์  เพ่ือรายงานคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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4.3  ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
       การรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
       ส่วนที ่1 : ส่วนน าหรือบทน า ประกอบด้วย 

         1.1 ชื่อโครงการ 
         1.2 ระยะเวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ 
         1.3 หลักการเหตุผล 
         1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
         1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย   

 

    การสรุปผลการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จและเป้าหมายการด าเนินงาน 
   ตารางที่ 4.1 เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้

ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

  
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนพื้นที่เป้าหมายการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 3 3 
   ได้แก่ พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยพื้นที่โดยรอบ พ้ืนที่ พ้ืนที่ พ้ืนที่ 
   มหาวิทยาลัย และจังหวัดสระแก้ว    
2. ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน 3 4 5 

   นักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายใน หรือ ระดับ ระดับ ระดับ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันศึกษาและ    

   แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นพื้นที่เป้าหมาย    

   ร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีระดับ ดังนี้    

   ระดับท่ี 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ    

   ระดับท่ี 2 มีการด าเนินกิจกรรมร่วมมือ    

   ระดับท่ี 3 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนิน    

   ระดับท่ี 4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนิน    

   โครงการ › ร้อยละ 50    

   ระดับท่ี 5  ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการ    

   พัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏ    

   หลักฐานที่ชัดเจน    
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
3. ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาใน 
    การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

4. จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี 7 14 21 
    ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ   ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
    โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ    
5. จ านวนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไข 7 14 21 
    ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
6. จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
    ต่อปีการศึกษา 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

7. จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติ  
   หรือนานาชาติในปีการศึกษา 

 ระดับชาติ ร้อยละ 70 

 ระดับนานาชาติ ร้อยละ 30 

10 
บทความ 

12 
บทความ 

15 
บทความ 

8.  จ านวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี (ล้านบาท) 35 35 35 
 

หมายเหตุ ให้ด าเนินการตามตัวบง่ช้ีความส าเร็จข้อ 1 – 3  
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 ตารางที่ 4.2 การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

รวมทั้งส่งเสริมการน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

และการด าเนินชีวิต 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. คา่เฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
    การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

> 4.50 > 4.50 > 4.50 

2. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่ 
    ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 200 200 200 
4. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

    ระดับที่ 1 มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการก าหนด และผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลัย 

   

    ระดับที่ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการ
บริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 
    ระดับที่ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจาก
การใช้ทรัพยากร เพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา วิธีการ
จัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
     ระดับที่  4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคล
ต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็น
ต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน
บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม 
     ระดับที่   5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่าง
กว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

5. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ > 4.50 > 4.50 > 4.50 
หมายเหตุ ใหด้ าเนินการตามตัวบ่งช้ีความส าเร็จข้อ 4 
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     ด า เนินการสรุปผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ และด้านสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  ตามคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดี   
 
ด้านบริการวิชาการ 
 

ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม บริการวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  
       และศิลปะวัฒนธรรม 

 

โครงการบริการวิชาการ 
 

ด้านที่น าความรู้/ประสบการณ์/ประเด็น
ปัญหาบูรณาการกับ 

รายละเอียดการบูรณาการ/มคอ.3 /
วิชา/ผู้สอน/ภาคการศึกษา 

 การสอน การวิจัย 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ตัวอย่าง     
1.  โครงการออกแบบเว็บไซด์
โปรแกรม 

   บูรณาการกับรายวิชา การจัดการธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ (1/2559)  ของ อ.ชลียา 
ยางงาม 

 
หมายเหตุ ให้แนบ มคอ.3 ที่ระบุว่ามีการบูรณาการ โดยใน มคอ.3 ต้องระบุกิจกรรมที่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน 
 

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการ แยกตามรายหน่วยงานดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ 

บูรณา

การกับ 

วันที่

ด าเนิน 

การ 

สถาน

ที ่

กลุ่มเป้า 

หมาย/

จ านวน 

(คน) 

จ านวน      

ผู้ร่วมโครง 

การ 

(คน) 

ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการ 

ส าเร็จตามเกณฑ์

ของโครงการ 

งานการ

เรียนการ

สอน 

ความรู ้ ความพึง

พอใจ 

การน า 

ไปใช ้
ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ตัวอย่าง           
1.โครงการออกแบบ

เว็บไซด์โปรแกรม 

บูรณาการ

กับราย 

วิชา  

การจัด 

การธุรกจิ

คอมพิว 

เตอร์ 

 21 เม.ย.59 ตึก 7 

คณะครุ

ศาสตร์ 

ครูเครือข่าย 

100 

103 88.00 81.55 89.20   
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หมายเหต ุ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ใช้การประเมินแบบ 3 มติิ 

              คือ การประเมินมติิด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 
               เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี      

 

         มิติการประเมิน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวชิาการ/นิสิต
นักศึกษา 

ชาวบา้น/ชมุชน/สงัคม 
 

1.  ความรู้ความเข้าใจของกลุม่เปา้หมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2.  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.  การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเปา้หมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

    
การระบุความส าเร็จของโครงการคือต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกมิติ 

 
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการ ที่คณะด าเนินการ 

ชื่อโครงการ บูรณาการ

กับ 

วันที่

ด าเนิน 

การ 

สถานที่ กลุ่มเป้า 

หมาย/

จ านวน 

(คน) 

จ านวน      

ผู้ร่วม

โครง 

การ 

(คน) 

ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการ 

ส าเร็จตามเกณฑ์

ของโครงการ 

การวิจัย ความรู ้ ความ

พึง

พอใจ 

การ

น าไป 

ใช ้

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ตัวอย่าง           
1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ด้านการท่องเท่ียว 

บูรณาการกับ

งานวิจัย เร่ือง 

การพัฒนา

ศักยภาพการ

จัดการด้านการ

ท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 

12 พ.ค. 59 อ าเภอ

ลาดหลุม

แก้ว 

ประชาชน

30 

30 92.00 89.30 81.30   

                    
 
 

หมายเหต ุ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ใช้การประเมินแบบ 3 มติิ 
              คือ การประเมินมติิด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 
               เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย      
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ตารางที่ 4.6 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีบู่รณาการกับศิลปวัฒนธรรม  

 
 

ชื่อโครงการ 
 

บูรณาการ
กับ 

 
วันที่

ด าเนิน 
การ 

 
สถานที่ 

 
กลุ่มเป้า 
หมาย/
จ านวน 
(คน) 

 
จ านวน      
ผู้ร่วม
โครง 
การ 
(คน) 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 

ส าเร็จตามเกณฑ์
ของโครงการ 

ศิลปะวัฒน 
ธรรม 

ความรู้ ความ
พึง

พอใจ 

การ
น าไป 
ใช้ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ตัวอย่าง           
1. โครงการจัด

อบรมเทคนิค

ศิลปะส าหรับครู

จังหวัดปทุมธาน ี

บูรณาการกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

เร่ือง การ

น าเสนอผลงาน

ศิลปะนาฏศิลป์

ไทย 

12 ก.ค. 59 มรภ.วไลย

อลงกรณ์ 

ครู 

20 

20 91.00 85.00 79.00    

 
หมายเหต ุ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ใช้การประเมินแบบ 3 มิต ิ

              คือ การประเมินมิติด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 

               เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้      

         มิติการประเมิน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวชิาการ/นิสิต

นักศึกษา 

ชาวบา้น/ชมุชน/สงัคม 

 

1  ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเปา้หมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

2  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

3  การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65 

   การระบุความส าเร็จของโครงการคือต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทุกมิติ 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการที่คณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 

 

ชื่อโครงการ 

 

วันที่

ด าเนิน 

การ 

 

สถานที่ 

กลุ่มเป้า 

หมาย/

จ านวน 

(คน) 

จ านวน      

ผู้ร่วม 

โครงการ 

(คน) 

รายชื่ออาจารย์

ที่ 

เข้าร่วม 

ร้อยละความส าเร็จของ

โครงการ 

ส าเร็จตาม

เกณฑข์อง

โครงการ 

   ด าเนินการ       ความรู ้ ความ

พึง

พอใจ 

การน า 

ไปใช ้

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ตัวอย่าง           
1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพการวิจยัใน

ชั้นเรียน 

  21 เม.ย.59 ตึก 7 

คณะครุ

ศาสตร์ 

ครู

เครือข่าย 

100 

103 อ.ดร.อังคณา 

ผศ.พนิดา 

 

88.00 81.55 89.20     

2. โครงการพัฒนา

ความรู้ด้านการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพ

จริง 

 12 พ.ค.59 ห้อง

ประชุม

ราช

นครินทร์ 

ครู

เครือข่าย 

100 

229 ผศ.ฐิติพร 

อ.ดร.ตะวัน 

88.80 92.43 91.20      

 
หมายเหต ุ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ใช้การประเมินแบบ 3 มติิ 

              คือ การประเมินมติิด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 
               เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย       

 
 

ตารางท่ี 4.8 แผนพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินงานที่

ผ่านมา 
แนวทางการพัฒนา 

1.   
2.   
3   

(โปรดระบุให้ครบทุกโครงการตามที่เสนอในตาราง 4.3) 
 

สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตารางท่ี 4.9  โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 
 

ชื่อโครงการ 
วันที่ด าเนิน
โครงการ 

หน่วยรับ
บริการ 

จ านวนผู้รับบริการ
วิชาการ 

   รายได้สุทธิ  
(บาท) 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพการบัญชี 
(CPD) 

29 ตุลาคม 
2557 

  บุคคลภายนอก 30 คน 26,475.00 

 
 

ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University 
Engagement) 

ชื่อโครงการ วันที่
ด าเนินการ 

สถานที ่ กลุ่มเป้า 
หมาย/
จ านวน 
(คน) 

จ านวน      
ผู้ร่วม
โครง 
การ 
(คน) 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 

ส าเร็จตาม
เกณฑ์ของ
โครงการ 

ความรู้ ความ
พึง

พอใจ 

การ
น าไปใช้ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ตัวอย่าง          
1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยัในช้ัน
เรียน 

21 เม.ย.58 ตึก 7 
คณะครุ
ศาสตร ์

ครู
เครือข่าย 

100 

103 88.00 81.55 89.20    

2.โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

12 พ.ค.58 ห้อง
ประชุม
ราชนค  
รินทร ์

ครู
เครือข่าย 

100 

229 88.80 92.43 91.20       

หมายเหต ุ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ใช้การประเมินแบบ 3 มติิ 
              คือ การประเมินมติิด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 
               เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย     
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ด้านสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
  

ตารางท่ี 4.11 รายชื่อโครงการ/กิจกรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ   
ชื่อโครงการ วันที่

ด าเนินการ 
สถานท่ี กลุ่มเป้า 

หมาย/
จ านวน 
(คน) 

จ านวน      
ผู้ร่วม

โครงการ 
(คน) 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ความส าเร็จตาม
เกณฑข์อง
โครงการ 

ความรู ้ ความพึง
พอใจ 

การ
น าไปใช ้

ประโยชน์
ของ

กลุ่มเป้าห
มาย 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

1. โครงการพัฒนาและ
สร้างแหล่งเรยีนรู้การ 
บูรณาการปรัชญาเศรษฐ 
กิจพอเพียงในการจดัการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 

30 พ.ค.58 ห้อง
ประชุม

ราช
นครินทร์ 
 
 

100  94 86.60 91.76 89.80   

หมายเหต ุ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  

              ใช้การประเมินแบบ 3 มิต ิ
              คือ การประเมินมติิด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความพึงพอใจ และ การน าไปใช้ประโยชน์ 
               เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย          

 
ตารางที่ 4.12 โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

ชื่อโครงการ ความรู้/ประสบการณ์/ รายละเอียดการบูรณาการ/ ร้อยละความส าเร็จของโครงการ 
ความส าเร็จตาม

เกณฑข์องโครงการ 
 ประเด็นปญัหา 

บูรณาการ 
มคอ.3/วิชา/ผู้สอน/ภาค

การศึกษา 
 

ความรู้ ความพึง
พอใจ 

การน าไปใช ้
ประโยชน์
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ตัวอย่าง        
1. โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

น าความรู้ เกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีการ 
การจัดนิทรรศการไป
ใช้ในการเรียน 

บูรณาการกับรายวิชา การ
จัดนิทรรศการ ของ ผศ.
ละเอียด  ขจรภัย  ภาค
เรียนที่  1/2559  

93.00 85.00 80.00   

2. โครงการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง : 
ปรัชญาสู่การปฏิบัติ 
(บุคลากรสายวิชาการ) 

น าความรู้จากการ
อบรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

บูรณาการกับรายวิชา ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท 
ของ อาจารย์กานต์มณี 
ไวยครุฑ  ภาคเรียนที่  
1/2559 
 

95.00 90.00 98.00   
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ตารางท่ี 4.12  แผนพัฒนาโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  

ชื่อโครงการ ปัญหา/อุปสรรค  
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

แนวทางการพัฒนา 

1.   
2.   

(โปรดระบุให้ครบทุกโครงการตามที่เสนอในตาราง 4.11) 
สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   

        1.6  งบประมาณ 
 

ประเภท/
หมวดเงิน 

งบประมาณที่ขอตั้ง รายจ่ายจริง 
งบฯ 

รายจ่าย 
งบฯ 

รายได้ 
งบอ่ืนๆ 

(ลงทะเบียน) 
รวม งบฯ 

รายจ่าย 
งบฯ 

รายได้ 
งบอ่ืนๆ 
(ลงทะเบียน) 

รวม 

ค่าตอบแทน         
ค่าใช้สอย         
ค่าวัสดุ         
อ่ืนๆ         
รวม         

รวมทั้งสิ้น         
 

ส่วนที่ 2 : วิธีด าเนินการ ประกอบด้วย 
           2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
           2.2 การส ารวจความต้องการการรับบริการโครงการ/กิจกรรม 
           2.3 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
                 ให้ระบุปีงบประมาณ........................... วันเดือนปี.................................... 
           2.4 สถานที่การจัดโครงการ 
           2.5 ก าหนดการจัดโครงการ 
           2.6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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           2.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           2.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ส่วนที ่3 : ผลการด าเนินการ  ประกอบด้วย 
               3.1 สรุปผลการส ารวจความต้องการรับบริการโครงการ 
               3.2 สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ  
  โดยใช้แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตาม แบบ กนผ. 05  
            ประกอบด้วย    1) ชื่อโครงการ 
                        2) ระยะเวลาด าเนินงาน..............ผู้ด าเนินการ 
                       3)  สถานที่ด าเนินงาน 
                       4)  ผลการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
                       5)  ผลการด าเนินโครงการตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
    6)  งบประมาณ 
    7)   จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 
    8)   จุดที่ควรพัฒนา  
    9)   สรุปผลการวิเคราะห์ผลจากแบบประเมิน 3 มิต/ิสรุปตามนโยบาย 
                                      สภามหาวิทยาลัย 
   10)  ข้อเสนอแนะ 
   11)  ภาพกิจกรรม 
                      ซึ่งผลการด าเนินงานอาจน าเสนอในรูปแบบตารางหรือความเรียง และให้แสดงเป็น 
ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมิน 
 

ส่วนที่ 4 : ภาคผนวก ประกอบด้วย 
            1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
            2. หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากรและประวัติวิทยากร (กรณีวิทยากรเป็น
บุคคลภายนอก) 
            3. เอกสารประกอบการบรรยาย (ถ้ามี) 
            4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมลายเซ็น 
            5. ภาพถ่ายกิจกรรม 
            6. แบบประเมินผลโครงการ 
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ตัวอย่างรูปแบบการจัดท าสรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน : ให้แสดงผลเป็นจ านวนและร้อยละการจัดกิจกรรมครั้งนี้  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รับบริการจ านวน...... คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน.......คน คิดเป็นร้อยละ
.............ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รับบริการ โดยหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏผล ดังนี้ (ดังตารางที ่1) 
ตารางที ่1 จ านวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน เช่น 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
  -  ชาย   
  -  หญิง   

รวม   
อายุ   
- 18 – 24 ปี   
- 25 – 35 ปี   
- 36 – 45 ปี   
- 46 – 55 ปี   
- 56 ปีขึ้นไป   

รวม   
การศึกษา   
- ต่ ากว่าปริญญาตรี   
- ปริญญาตรี   
- ปริญญาโท   
- ปริญญาเอก   
- อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................   

รวม   
  
  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
        แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ( X ) และความหมายของความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม (ดังตารางที ่2) 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
เกณฑ์การประเมินผล  
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง อยู่ในระดับ มาก 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

1. ด้านความพึงพอใจ 
 

ประเด็น X ความหมาย 

1.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
    1) การประชาสัมพนัธ์การจดัโครงการ   
    2) ความสะดวกในการลงทะเบียน   
    3) การด าเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน   
    4) รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม   
    5) ความเหมาะของวันและระยะเวลาในการอบรม   

รวม   
 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

   ประเด็น x ความหมาย 
   2.1 …………………………………………………..   
   2.2 ………………………………………………….   
   2.3 ………………………………………………….   
   2.4 ………………………………………………….   
   2.5 ………………………………………………….   

รวม   
 
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

   ประเด็น x ความหมาย 
   3.1 …………………………………………………..   
   3.2 ………………………………………………….   
   3.3 ………………………………………………….   
   3.4 ………………………………………………….   
   3.5 ………………………………………………….   

รวม   
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4. จุดเด่นของการให้บริการ 
    ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
5. จุดที่ควรปรับปรุง 
    ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
6.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 
    ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
7.  หัวข้อ/หลักสูตร/เรื่องท่ีต้องการอบรม/รับบริการครั้งต่อไป 
    1. ................................................................................................................................................................ 
    2. ................................................................................................................................................................ 
    3. ................................................................................................................................................................ 
 
8.  ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการด าเนินโครงการ 
  ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
9. ปัญหาอุปสรรค 
 ............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
10. แนวทางการพัฒนา / แก้ไขปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



ก.1 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความต้องการ 

1.1.1 เส้นแบ่งเวลา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 1.1.1  ผลการวิเคราะห์ศึกษาชุมชนพ้ืนที่คลองห้า หมู่ 6 ด้วย “Time Line” 

1.1.2 ท าเนียบผู้รู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 1.1.2  ผลการวิเคราะห์ศึกษาชุมชนพ้ืนที่คลองห้า หมู่ 6 ด้วย “ท าเนียบผู้รู้และนักปราชญ์” 

 



1.1.3  แผนที่เดินดิน 
 1) แผนที่รอบใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                ภาพที่ 1.1.3  ผลการวิเคราะหศ์ึกษาชุมชนพ้ืนที่คลองห้า หมู่ 2 ด้วย “แผนที่รอบใน” 

         2) แผนที่รอบนอก 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

              ภาพที่ 1.1.3  ผลการวิเคราะห์ศึกษาชุมชนพ้ืนที่คลองห้า หมู่ 2 ด้วย “แผนที่รอบนอก” 

 



1.1.4  โอ่งชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ภาคการเกษตร 

รายได้นอกภาคการเกษตร 

ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงของสวนกล้วย 

ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงของข้าว 

ค่าจ้างประจ า (รายเดือน) 

ค่ากิ่งพันธุ ์

ค่าเมล็ดพันธุ ์

ค่าแรงในการท านา 

ค่าน  าค่าไฟในการเกษตร 

ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมะม่วงและมะนาว 

รัฐวิสาหกิจ 
 รับราชการ 

ค้าขาย 
การส่งเสียเลี ยงดูบูตร 

ค่าน  า ค่าไฟ 
ค่าผ่อนบ้าน 

ค่าผ่อนรถ 

ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าโทรศัพท์ 

ค่าขนมลูกหลาน 
ค่าประกันชีวิต 

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 

ซื อล๊อตเตอร่ี 
ค่าภาษีสังคม 

ค่าอาหารสัตว์เลี ยง 
ค่าอาหาร 

ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าขยะ 

ค่าฌาปณกิจ 

ภาพที่ 1.1.4 ผลการวิเคราะห์ศึกษาชุมชนพ้ืนที่คลองห้า หมู่ 2 ด้วย “โอ่งชีวิต” 



1.1.5  ปฏิทินอาชีพและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1.5 ผลการวิเคราะห์ศึกษาชุมชนพ้ืนที่คลองห้า หมู่ 2 ด้วย “ปฏิทินอาชีพและวัฒนธรรม” 

 

 

 

 

 

 

 

* รับจ้าง 

* ข้าราชการ 

* หัตถกรรม 

* น  าสมุนไพร 
* ขายต้นไม้ 

* ปลูกกล้วย 
* ปลูกมะพร้าวอ่อน

อ่อน * ผักปลอดสารพิษ 

* เห็ดนางฟ้าภูฎาน 

การพัฒนาในอนาคต 
- ปรับปรุงบรรจภุณัฑ ์
- ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นอัตลักษณ ์
- ความยั่งยืนในอาชีพ 
- ผู้สืบทอดอาชีพ 

กลุ่มอาหาร 
- น้ าพริกเผา 
- น้ าพริกปลาย่าง 
- น้ าพริกปลาร้าสับ 
- หมี่กรอบ 

เกษตรกรรม 
- น้ าสมุนไพร 
- ขายต้นไม ้
- ปลูกกล้วย 
- ปลูกมะพร้าวอ่อน 
- ผักปลอดสารพิษ 
- เห็ดนางฟ้าภูฏาน 



ข. แบบสอบถาม  

เก็บข้อมูลวันที…่……….เดือน……………………….พ.ศ.2561 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล…………………………………………………………………………………………………..………… 
บ้านเลขที่….......หมู่ที่…….บ้าน/ชุมชน……….………...…..ต าบล………................................อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

 
ค าชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย    ใน  (     )  หรือเติมข้อความที่ตรงกับตัวผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดลงในช่องว่าง 
 
ตอนที่  1  :  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1  เพศ   (     )  1. ชาย       (     )  2. หญิง     
1.2  อายุ………………..ปี 
1.3  ศาสนา      

 (     ) 1. พุทธ      (     ) 2. คริสต์ (     ) 3. อิสลาม  (     )  4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
…………… 
1.4 เชื้อสาย 

(     ) 1. ไทย    (     ) 2. ไทยผสม (     ) 3. มอญ  (     )  4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
…………… 

1.5 การศึกษา 
(     )  1. ประถมศึกษา ป.4 - ป6.   (     )  2. มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3  
(     )  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ม.ศ.5 / ปวช. (     )  4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า / ปวส. 
(     )  5. ปริญญาตรี     (     )  6. สูงกว่าปริญญาตรี 

1.6 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ 
(     )  1. เป็นหัวหน้าครัวเรือน   (     )  2. คู่สมรสของครัวเรือน 
(     )  3. บุตร / บุตรเขย / บุตรสะใภ้ ของครัวเรือน (     )  4. บิดา / มารดา / ของหัวหน้าครัวเรือน 

 (     )  5. ญาติ / พี่ / น้อง ของหัวหน้าครัวเรือน (     )  6. อื่น ๆ  (ระบุ)……………………………… 
 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 
 

2.1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่รวมลูกจ้าง/ผู้เช่า)  ทั้งหมด.....................คน  โดยแบ่งเป็น 
เพศชาย.......................คน  

 เพศหญิง .....................คน 



2.2 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท างาน/มีงานท า .................... คน 
2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้ท างาน      .................... คน   จ าแนกเป็น 
  1)  เด็กเล็กยังไม่เข้าเรียน  .............  คน             2) เรียนหนังสือ  .............  คน   
 3)  คนชรา                  .............  คน 4) พิการ .............  คน   
 5)  ตกงาน/ก าลังหางาน   .............  คน  6) อ่ืนๆ ระบุ .............  คน   
2.4 จ านวนลูกจ้าง/ผู้อาศัย/ผู้เช่า ทั้งหมด.....................คน  
2.5  อาชีพหลักของครัวเรือน 

(    ) 1. รับจ้างทั่วไป                                                   (     ) 2. เกษตรกรรม (ปลูกพืช/เลี้ยง
สัตว์) 

(    ) 3. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท                                      (     ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของ
ตนเอง 

(    ) 5. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (     ) 6. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
(    ) 7. อื่น ๆ ระบุ.......................................................... .. 

2.6 อาชีพรองของครัวเรือน 
(     ) 1.ไม่มี   (     ) 2. ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน    
(     ) 3. เกษตรกรรม(ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) (     ) 4. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจของตนเอง     
(     ) 5. รับจ้างทั่วไป  (     ) 6. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
(     ) 7. อ่ืน ๆ ระบุ............................................. 

2.7 ครัวเรือนของท่านมีรายได้รวมกันทั งหมดประมาณ 
(    ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน   (    )  2. ระหว่าง  5,001 – 10,000 บาท/

เดือน 
(    ) 3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน (    )  4. ระหว่าง  15,001 – 20,000 บาท/

เดือน 
(    ) 5. ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน (    )  6. ระหว่าง  25,001 – 30,000 บาท/

เดือน 
(    ) 7. ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน (    )  8. มากกว่า 35,000 บาท/เดือน 

2.8 ครัวเรือนของท่านมีรายจ่ายรวมกันทั งหมดประมาณ 
(    ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน   (    )  2. ระหว่าง  5,001 – 10,000 บาท/

เดือน 
(    ) 3. ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท/เดือน (    )  4. ระหว่าง  15,001 – 20,000 บาท/

เดือน 



(    ) 5. ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท/เดือน (    )  6. ระหว่าง  25,001 – 30,000 บาท/
เดือน 

(    ) 7. ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท/เดือน (    )  8. มากกว่า 35,000 บาท/เดือน 
2.9 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือนของท่านเป็นอย่างไร 

(    )  1. รายได้กับรายจ่ายพอๆ กัน     (    )  2. รายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีเงินเหลือ
เก็บ 

(    )  3. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย   (    )  4. อ่ืนๆ (ระบุ)……………………..........…… 
2.10 ครัวเรือนของท่านอยู่ในชุมชนนี้มานานเท่าใด 

(    )  1.  อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม  
(    )  2.  ย้ายมาจากที่อ่ืน โดยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาแล้ว………………..ป ี

2.11 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่อาศัยที่อ่ืนหรือไม่         
(    ) 1. คิดจะย้าย  (    ) 2. ไม่คิดจะย้าย     
(    ) 3. ไม่แน่ใจ เหตุผลประกอบ.................................. 

 



ตอนที่ 3  : สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน 
ด้านโครงสร้างพื นฐานและบริการพื นฐาน 
3.1 ท่านคิดว่าในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม

เพียงพอมากน้อยเพียงใด (ให้ท าเครื่องหมายถูก ลงในช่องที่ต้องการตอบ) 
 

 
ข้อความ 

ระดับความเหมาะสม/เพียงพอ 
น้อย 
1 

ค่อนข้างน้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

ค่อนข้างมาก  
4 

มาก 
5 

1.ถนนและการคมนาคม      
2.แสงสว่างไฟส่องทางตามถนนทางเดินเท้า      
3.การให้บริการประปา      
4.การให้บริการไฟฟ้า      
5.การให้บริการโทรศัพท์      
6.การก าจัดขยะ/การจัดเก็บขยะของชุมชน      
7.ความเพียงพอและถูกสุขลักษณะของร้านค้า/
ตลาด 

     

8.คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในชุมชน 

     

9.การมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา      
10.สนามกีฬา/สถานที่ออกก าลังกายของ
ชุมชน  

     

11.การให้บริการสถานพยาบาล      
12.การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

     

13.การดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น      
14.การบริการสังคมสงเคราะห์      
15.การให้บริการของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ราชการ 

     

 
 
 
 



ด้านคุณภาพชีวิต 
3.4 ท่านมีความพอใจในการด าเนินชีวิตในเรื่องต่างๆ  ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (ให้ท าเครื่องหมายถูก ลง

ในช่องที่ต้องการตอบ) 

ข้อความ 
  

ระดับความพอใจ 

น้อย 
1 

ค่อนข้าง
น้อย 

2 

ปานกลาง 

3 

ค่อนข้างมาก 

4 

มาก 

5 

1. สภาพแวดล้อมของชุมชนท่าน      
2. สุขภาพอนามัยของตนเอง      
3. ชีวิตครอบครัว      
4. ถนนและการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ใน
ชุมชน      
5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
6. การได้รับข้อมูลข่าวสาร      
7. ความสุขในการประกอบอาชีพ      
8. สวัสดิการสังคมที่ได้รับจากรัฐ      
9. รายได้จากการประกอบอาชีพ      
10. การมีส่วนร่วมในสังคม      
11. การรู้จักและคุ้นเคยกับคนในสังคม      
12. การได้รับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จากคนใน
ชุมชน      

 

 

 

 

 

 



 

ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.5  ชุมชนของท่านมีปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ (ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ต้องการ
ตอบ) 

 
ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน 

ระดับความรุนแรงของปัญหา 
ไม่มี 
0 

น้อย 

1 

ค่อนข้าง
น้อย 

 2 

ปาน
กลาง 

3 

ค่อนข้างมา
ก 

4 

มาก 

5 

1)  ปัญหาด้านความสะอาดของชุมชน       
2)  ขยะมูลฝอยจาก .............................       
3)  อากาศเสีย เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง 
เขม่าควัน 

      

4)  การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม        
5)  น้ าเน่าเสีย จาก...............................       
6)  น้ าท่วม       
7)  เสียงดังรบกวน จาก...........................       
8)  ความคล่องตัวของการจราจร       
9)  สัตว์เร่ร่อน เช่น หมา และ แมวจรจัด       
10) สถานที่พักผ่อนและพ้ืนที่สีเขียว       
11) การจัดวางผังเมืองการบังคับใช้ผังเมือง       

ด้านสาธารณสุข 
3.6   เมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่ท่าน/สมาชิกในครัวเรือนไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด (ถ้าประมาณเป็น

ระยะทางไม่ได้ให้ประมาณเป็นเวลาว่าชั่วโมงหรือนาที) (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
(     ) 1. โรงพยาบาล.......................................................................ห่างจากที่อยู่อาศัยของท่าน.............

กม. 
(     ) 2.  สถานีอนามัย.....................................................................หา่งจากท่ีอยู่อาศัยของท่าน.............

กม. 
(     ) 3.  คลีนิค................................................................................หา่งจากท่ีอยู่อาศัยของท่าน.............

กม. 



(     ) 4.  สถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ  
(ระบุ)...................................................................................... ........ 

(     ) 5.  ซื้อยากินเอง 
3.7  ปัญหาการใช้บริการด้านสาธารณสุข 
 (     ) 1.  ไม่มี   
 (     ) 2.  มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. (     ) การไปใช้บริการเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอ 
  2. (     ) เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ 
  3. (     ) บริการล่าช้า 
  4. (     ) สถานพยาบาลอยู่ไกลจากบ้าน. 
  5. (     ) ไม่มีรถประจ าหมู่บ้าน/รถประจ าทางเพ่ือไปสถานพยาบาล 
  6. (     ) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................... .. 
3.8  คนในครัวเรือนของท่านมีพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 

ค าตอบ) 
 (     ) 1. พฤติกรรมด้านการบริโภค 

(1.1) การกินอาหารสุกๆดิบๆ       (     ) มี       (     ) ไม่มี 
(1.2) การกินอาหารไม่ครบห้าหมู่     (     ) มี       (     ) ไม่มี 
(1.3) การกินอาหารรสชาติจัด (เค็มจัด) (หวานจัด)    (     ) มี       (     ) ไม่มี 

 (     ) 2. การสูบบุหรี่  (     ) มี       (     ) ไม่มี 
 (     ) 3. การดื่มสุรา   (     ) มี       (     ) ไม่มี 
 (     ) 4. พฤติกรรมความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์   (     ) มี       (     ) ไม่มี 
 (     ) 5. พฤติกรรมความเสี่ยงจากการติดยาเสพติด    (     ) มี       (     ) ไม่มี 
3.9  การเจ็บป่วยของท่านในปีที่ผ่านมา(ปี 2552) (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 (     ) 1.  ไม่มี   
 (     ) 2.  มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. (     ) ไข้หวัดใหญ่ 
  2. (     ) วัณโรค 
  3. (     ) โรคหอบหืด 
  4. (     ) โรคภูมิแพ้ 
  5. (     ) ไข้เลือดออก 
  6. (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................... 
 



ด้านวัฒนธรรมชุมชน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในตาราง 

 

เรื่อง 
ระดับความคิดเห็น 

น้อย 
1 

ค่อนข้างน้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

ค่อนข้างมาก 
4 

มาก 
5 

1.ด้านวัฒนธรรมประเพณี  
1.1. มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี
รุ่นต่อรุ่นในชุมชน 

     

1.2 มีการอนุรักษ์ภาษารวมทั้งการแต่งกายแบบดั้งเดิม      
1.3 มีการอนุรักษ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีการ
อนุรักษ์ประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 

     

1.4 มีการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในชุมชน      
1.5 มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นเมือง 

     

1.6 มีการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา      
1.7 มีการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีตามสื่อมวลชน
ต่างๆ 

     

1.8 มีการสืบทอดวัฒนธรรมรุ่นต่อรุ่น      
1.9 เยาวชนสนใจหรือให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม 
ประเพณี 

     

2. ด้านการสร้างความตระหนักในชุมชน  
2.1 มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน
ร่วมกันสร้างความคิดเห็น 

     

2.2 สนับสนุนให้คนในชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้  

     

2.3 มีการเข้าร่วมปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

     

2.4 มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

     

2.5 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน      
2.6 มีการจัดสรรงบประมาณในการท ากิจกรรมอย่าง
เพียงพอ 

     



ตอนที่ 4 :  ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโครงการ 
4.1  การคาดหมาย/ประเมินผลกระทบระยะก่อสร้าง   
 

ลักษณะผลกระทบ มี 
/ไม่มี 

ระดับผลกระทบ ข้อเสนอแนะในการลดผลกระทบ
ด้านลบ 

น้อย 
 
1 

ค่อนข้าง
น้อย 
2 

ปาน
กลาง 

3 

ค่อนข้าง
มาก 
4 

มาก 
 
5 

หรือส่งเสริมผลประโยชน์ 

1. ผลกระทบด้านบวก        
(1) ทัศนียภาพ        
(2) การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ 

       
 

(3) ธุรกิจ/การค้า/การ
บริการ 

       

(4) ราคาที่ดิน        
2.  ผลกระทบด้านลบ        
(1) ปัญหาคุณภาพ
อากาศ,ฝุ่นละออง 

       
 

(2) เสียงรบกวน 
 

       

(3) แรงสั่นสะเทือน        

(4) การกีดขวาง
การจราจร 

       
 

 
 
 



4.2   การคาดหมาย/ประเมินผลกระทบระยะด าเนินการ  (หลังการก่อสร้างและเปิดใช้งานแล้ว) 
 

ลักษณะผลกระทบ มี/ไม่มี ระดับผลกระทบ ข้อเสนอแนะในการลดผลกระทบ
ด้านลบ 

น้อย 
 
1 

ค่อนข้าง
น้อย 
2 

ปาน
กลาง 

3 

ค่อนข้าง
มาก 
4 

มาก 
 
5 

หรือส่งเสริมผลประโยชน์ 

1. ผลกระทบด้าน
บวก 

       

(1) ทัศนียภาพ        
(2) การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ 

       
 

(3) ธุรกิจ/การค้า/การ
บริการ 

       
 

(4) ราคาที่ดิน        
2.  ผลกระทบด้านลบ        
(1) ทัศนียภาพ        
(2) การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ 

       

(3) การจราจร        
(4) การกีดขวาง
ทิศทางลม 

       
 

(5) การรับสัญญาณ
วิทยุ/โทรทัศน์ 

       

 



 


