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ค าน า 

 
แผนการบริการวิชาการเพื่อสังคม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ จัดท าข้ึนโดยงานบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามพันธกิจและตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ 

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
บริการวิชาการเพื่อสังคม เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนท่ี 1 บทน า  
 1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต ประเด็นยทุธศาสตร์ 

เปูาประสงค์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

1 
 1.2 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัด

ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561และพ.ศ.2562 
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ส่วนท่ี 1   
บทน า 

1.1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 
 ปรัชญา ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม 
 ปณิธาน สร้างคนดี มงีานท า ช้ีน าสังคม 
 วิสัยทัศน์ 

 
มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการ
ที่สามารถ  แข่งขันได้ 

 พันธกิจ 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปรญิญาและระดับปรญิญาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) ส่งเสรมิการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน 
สังคมและประเทศ  

4) ทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 

 อัตลักษณ์บัณฑิต “อดทน  สู้งาน  เช่ียวชาญวิช าชีพ” 
    

 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏบิัติทางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี /นวตักรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งเชี่ยวชาญ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค ์เพือ่การพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพฒันาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 บริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสงู มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตห้ลัก 

ธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้าง

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์: บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ  กลไกการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน 
 แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจ า (Function) 

1. โครงการพัฒนาด้านทักษะให้แก่บุคลากรการมีความสามารถให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship) 
2. สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยในด้านต่างๆ ของกระทรวงการคลัง 
3. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจ า (Function) 

1. โครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
3. โครงการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน 
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship) 
4. พัฒนาพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
 แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจ า (Function) 

1. โครงการคลินิกเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ/การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship) 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม เผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1.3.1 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาหมายการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนที่ตรงกับ

สมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือสถานประกอบการ และส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
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ภาษาอังกฤษในการท างานตามวิชาชีพและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ /การวิจัย 
และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่
การแข่งขันในระดบัอาเซียน/นานาชาต ิ
 

   เปูาประสงค์หลกั : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ าปี 
2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรวบรวมข้อมูล 

5. โครงการการให้บริการวิชาการ
ด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ 
แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษท่ี
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

คน 600 คณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
1.3.2 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านท่ี 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เปูาหมายการพัฒนา 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศและความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่

พึ่งของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรอืสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพือ่การ
สร้างอาชีพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและระดบันานาชาติได้ 

เปูาประสงค์หลัก : สร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมแลเทคโนโลยีที่น าไปใช้พฒันาชุมชน
ท้องถ่ินและประเทศชาติได้อย่างแทจ้รงิ 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย
ประจ าปี 
2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรวบรวมข้อมูล 

เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า  
21. ผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

เร่ือง 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย
ประจ าปี 
2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรวบรวมข้อมูล 

เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า     
22. ผลิตผลงานด้านนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมบริการท่ี
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ภายในระยะเวลา 1 ปี 

เร่ือง 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 1.3.3 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านท่ี 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เปูาหมายการพัฒนา 
   เป็นที่พึ่งหลักของชุมชนและสังคมระดับประเทศด้านการเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการบริการวิชาการที่มีศักยภาพจาก  ภูมิปัญญาไทยผสมผสานการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

  เปูาประสงค์หลัก : เป็นศูนย์กลางและแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน 

 
1.3.4 ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เปูาหมายการพัฒนา 
    การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป ได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลของระบบนิเวศ  

   เปูาประสงค์หลัก : มหาวิทยาลัยสเีขียวและเป็นปอดของชุมชนท้องถ่ิน 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ าปี 
2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรวบรวมข้อมูล 

เป้าหมายที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
29. โครงการสนองงานในโครงการ
พระราชด าริหรือโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหรือโครงการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เร่ือง 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ าปี 
2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานรวบรวมข้อมูล 

เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
28. จ านวนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนท่ี
ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง 

หมู่บ้าน 6 คณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.4 การแปลงแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.4.1 แผนปฏิบัติการด้านท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ าป ี

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

2562 แผ่นดิน รายได ้
2.2 ช่วงวัยแรงงาน พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอ านวย

ความสะดวกด้านความรู้  เ พ่ือพัฒนา
ความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษ 
การเ ป็นผู้ประกอบการใหม่ และการ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ 

5. โครงการการให้บริการวิชาการด้าน
ความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ 
ความช านาญพิเศษที่ เ กิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

คน 600 1,080,000 706,53
0 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.3 ช่วงวัยผู้สูงอาย ุ เสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพใน
การหารายได้  มีงานท าที่ เหมาะสมกับ
ศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู
สุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ 

  โครงการ 
  1 โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจรเพ่ือผลิตอาหารสู่ชุมชน  5,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  2 โครงการการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 30,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  3 โครงการการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ 30,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  4 โครงการอบรมหลักการใช้ยาสัตว์สามัญประจ าคอก ส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ ์ 30,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  5 โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัย:นวตักรรมผลิตภัณฑ์อาหารปลอดกลูเตนจากข้าวดอกมะลิ 105 และข้าว

ไรซ์เบอร์รี่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
15,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก 15,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  7 โครงการแนวทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามแนวพระราชด าริเพ่ือการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 30,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  8 โครงการการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 30,000  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  9 โครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  20,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  10 โครงการการสร้างเสริมสุขภาพ และปูองกันโรค   60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ าป ี

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

2562 แผ่นดิน รายได ้
  11 โครงการส่งเสริมการแพทย์ไทยท้องถิ่นสู่สากล  30,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  12 โครงการค่ายบริการวิชาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
140,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  13 โครงการบูรณาการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสขุภาพ ประจ าปีการศึกษา
2562 

40,000  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  14 โครงการค่ายเส้นทางสู่วศิวกร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 90,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  15 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ 50,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  16 โครงการ Young  Creative  Designer (เส้นทางสู่นักออกแบบรุ่นใหม่) 20,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันยานพาหนะควบคุมด้านโลจิสติกส์ (Controlled Logistics 
Vehicle; CLV) 

20,000  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวทันวิชาชีพบัญชีสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  28,440 คณะบริหารศาสตร์ 
  19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์  38,500 คณะบริหารศาสตร์ 
  20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  36,100 คณะบริหารศาสตร์ 
  21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพบัญชีเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  23,640 คณะบริหารศาสตร์ 
  22 โครงการพัฒนาทักษะการตลาดทางตรงและการตลาดทางออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน

ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
28,600  คณะบริหารศาสตร์ 

  23 โครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ขั้นสูง 45,000  คณะบริหารศาสตร์ 
  24 โครงการกระบวนการจัดการนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

เพ่ือเป็นเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
42,100  คณะบริหารศาสตร์ 

  25 โครงการการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตอล 4.0 (Digital Marketing 4.0) เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันด้านการส่งเสริมและการส่ือสารการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

39,000  คณะบริหารศาสตร ์

  26 โครงการการใช้ความรู้พ้ืนฐานทางบัญชี สร้างวิถีการออมและเสริมสร้างค่านยิมการใช้จ่ายเงิน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองสมเด็จ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

25,300  คณะบริหารศาสตร์ 

  27 โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายศษิย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน  34,750 คณะบริหารศาสตร์ 
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ าป ี

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

2562 แผ่นดิน รายได ้
  28 โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานส านักงาน   - คณะบริหารศาสตร์ 
  29 โครงการเผยแพร่ความรูท้างการเมือง การปกครอง และประชาธิปไตยแก่นักโทษ ผู้กักขังผู้ต้องขัง ครัง้ที่ 2  20,000 คณะศิลปศาสตร ์
  30 โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
30,000  คณะศิลปศาสตร ์

  31 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟน 15,000  คณะศิลปศาสตร ์
  32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคการตลาด 4.0 15,000  คณะศิลปศาสตร ์
  33 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนกลางแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 30,000  คณะศิลปศาสตร ์
  34 โครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพ่ือพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน  30,000  คณะศิลปศาสตร ์
  35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือข้าราชการตารวจ จังหวัดกาฬสินธุ์ 30,000  คณะศิลปศาสตร ์
  36 โครงการอบรมการหลักสูตรการผสมค็อกเทลและความรู้เบ้ืองต้นในงานบาร์ 30,000  คณะศิลปศาสตร ์
  37 โครงการวันรพี และการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที ่4  68,000 คณะศิลปศาสตร ์
  38 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีระบอบประชาธิปไตย  20,000 คณะศิลปศาสตร ์
  39 โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5  45,000 คณะศิลปศาสตร ์
  40 โครงการสร้างเครือข่ายนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  20,400 คณะศิลปศาสตร ์
  41 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดท าแผนกิจกรรมแก่คณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน

เครือข่าย 
 20,000 คณะศิลปศาสตร ์

  42 โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพดา้นนิเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตร์สัมพันธ์)  12,000 คณะศิลปศาสตร ์
  43 โครงการบูรณาการความรู้สู่การสร้างสรรค ์  25,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา 
  44 โครงการโรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ "HOME ครู KSU" 180,000  คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา 
  45 โครงการบริการวิชาการคอมพิวเตอร์เพ่ือชุมชน  7,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา 
  46 โครงการสร้ารงความรู้และการปฏิบัติแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง (EF) ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 
 12,700 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา 

  47 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานดา้นการศึกษาปฐมวัยแก่สภานศึกษา (Show&Share)  30,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรมการศึกษา 
  48 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เพ่ือสังคม (ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ)  150,00

0 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 1.4.2 แผนปฏิบัติการด้านท่ี 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2562 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
เป้าหมายที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของไทย  มาเป็นผลิตภัณฑ์
การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

21.  ผลิต ผลงานด้ านนวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีด้ านการเกษตรที่ น าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

เร่ือง 2 6,770,000 10,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.2 เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ทั่วโลกในเรื่องความส าคัญของมาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร 

          

1.3 เกษตรชีวภาพ  ส่ ง เ สริ มกา ร ใช้ประโ ยชน์จ า กค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต 

          

1.4 เกษตรแปรรูป  ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา  รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง
และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร 

  
 
 

 

        

1.5 เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณ
ต่อพ้ืนที่สูงสุด 
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2562 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
  โครงการ 
  1 โครงการบูรณาการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  10,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 1,500,000  ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นนวัตกรรมฯ 
  3 โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นไหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ้า

ไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5,270,000  ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นนวัตกรรมฯ 

เป้าหมายที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการ 
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพ่ือต่อยอดจากภาคเกษตรไทย
และมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

22.  ผลิต ผลงานด้ านนวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีด้ านอุตสาหกรรมบริการที่
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

เร่ือง 2 23,267,40
0 

100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.2 อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร 

ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
การแพทย์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ให้กับคนไทย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในบริการการแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนการ
รักษาพยาบาล 

          

2.3 อุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัลข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ข้ อ มู ล แ ล ะ
ปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
อุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

          

2.4 อุตสาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ใช้ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ไทยในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของ
ภูมิภาคเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลก และ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ลด
ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์และเพ่ิมมูลค่า 
จากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ 
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2562 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
ส่ ง เ ส ริ ม อุต สาหกรรมและบริ ก า รที่
เก่ียวข้อง  

  โครงการ 
  1 โครงการบูรณาการเพ่ือสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  2 โครงการบูรณาการเพ่ือสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  40,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
  3 โครงการบูรณาการเพ่ือสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  20,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยฯี 
  4 โครงการรวบรวมแบบลวดลายและการทอผ้าไทยพ้ืนเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือสร้างมูลค่า 6,278,400  ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นนวัตกรรมฯ 
  5 โครงการ Kalasin City : Traditional and Creative Textiles    16,989,00

0 
 ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นนวัตกรรมฯ 

เป้าหมายที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและ
พัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทาง
วัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การท าการตลาด 

23. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวบริการที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมและ
ท้องถิ่น  

เร่ือง 2 2,000,000 20,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ 

          

3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผน
ไทย  

ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ   การเสริมความงามสู่
ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
การให้บริการ  ตามแบบความเป็นไทยที่
โดดเด่นในระดับสากล 

          

3.4 ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค 

ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการ
เช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับต่างประเทศเพ่ือ
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าปี 
2562 

งบประมาณ(บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
ขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาค  
ไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์  จากเมืองหลักสู่
เมืองรอง 

  โครงการ 
  1 โครงการบูรณาการเพ่ือสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  20,000 คณะศิลปศาสตร ์
  2 โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าผ้าไทยพ้ืนเมืองกาฬสินธุ์ 2,000,000  ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นนวัตกรรมฯ 

 
 1.4.3 แผนปฏิบัติการด้านท่ี 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2562 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจดัการตนเอง 

3.1 เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพ่ึงตนเองและ
การพ่ึงกันเอง 

สนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้
ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วมใน
กิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง 

28. จ านวนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ได้รับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง 

หมู่บ้าน 6 - 200,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภา ค ส่ ว นต่ า ง เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ประชาธิปไตยชุมชนๆ  

สนับสนุนให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่ม
และมี เวทีกลางเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันและเพ่ือปรึกษาหารือกิจการ
ที่เป็นประเด็นสาธารณะ 
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2562 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้

  โครงการ 

  1 โครงการชุมชนต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านคณะเทคโนโลยีการเกษตร  20,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  2 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

  3 โครงการหมู่บ้านวิศวกรรมมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  30,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยฯี 

  4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนต้นแบบ  คณะบริหารศาสตร์  50,000 คณะบริหารศาสตร์ 

  5 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ คณะศิลปศาสตร ์  10,000 คณะศิลปศาสตร ์

  6 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ (ห้องเรียนสร้างสรรค์ ปรับห้องเรียน เปลี่ยนห้องรู้สู่ห้องคิด)  40,000 คณะศึกษาศาสตร์และนวตักรรม
การศึกษา 

 1.4.4 แผนปฏิบัติการด้านท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2562 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
เป้าหมายที่ 1 สร้างการเตบิโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกจิสีเขียว 
1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายท า งชี ว ภาพ
ภายในและภายนอกถิ่ น
ก าเนิด 

ให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มี
คุณค่ า ต่ อ ระ บบนิ เ ว ศน์ แ ละ / หรื อ มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์
และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ ใน
อนาคตและคงความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 

29.  โครงการสนองงานในโครงการ
พระ รา ชด า ริ ห รื อ โ ค ร ง กา ร อนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชหรือโครงการภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ รับกา ร
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เร่ือง 3 1,086,600 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  โครงการ 
  1 โครงการการขยายพันธุ์มะหาดในสภาพปลอดเช้ือเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 200,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นแผนปฏบิตัิการ 
ลักษณะของแผนงานโครงการ/ กจิกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วดั (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
ประจ าป ี
2562 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

แผ่นดิน รายได ้
  2 โครงการฤทธิท์างชวีภาพของสารสกัดจากแก่นมะหาดต่อเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ 100,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  3 โครงการการพัฒนาสายพันธุ์ฝูายพ้ืนเมือง (สีเขียวและน้ าตาล) 100,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  4 โครงการการสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือการระบุสายพันธุ์กล้วย 200,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  5 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 26,600  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  6 โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 300,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  7 โครงการศูนย์เรียนรูต้ามแนวพระราชด าริ สวนสมุนไพรพ้ืนบ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 80,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  8 โครงการจัดท าฐานข้อมูลใบลานและจารึกภาคพ้ืนลุ่มน้ าปาวสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิตอลKSU Manuscript เพ่ือ

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ตามกระแสพระราชด ารัส 
80,000  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

   
 

   
 

    
 

 

1.6 ความหมายของการให้บริการทางวิชาการ 

  การให้บริการทางวิชาการ ตามค าอธิบายของตัวบ่งช้ีที่ 8 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) คือ การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติ และนานาชาติ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา  แบ่งเป็น 2 แบบคือ 
 การบริการทางวิชาการ  ประกอบไปด้วย  การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  การสอนหลักสูตรพิเศษเพือ่รับประกาศนียบัตร  วิเคราะห์  การตรวจสอบ  การทดสอบ  การสอบ
เทียบ การประเมินผล และการแปล  การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต 
การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ  การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูลการ
ให้บริการในลักษณะอื่นๆ   

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นกระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน (หรือพัฒนาข้ึน) ในสถานที่
หนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้ในที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ออกไป  ทั้งนี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องครอบคลุมประเด็นซึ่งประกอบด้วย (1) Know-how หมายถึง องค์
ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ (2) Show-how หมายถึง การฝึกทักษะค าแนะน าต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์
ความรู้ได้อย่างช านาญหรืออย่างมีประสิทธิภาพ (3) Utilization หมายถึง การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงวิธีการผลิต  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
ปรับปรุงข้ันตอน/วิธีการขนส่ง  

ส ารวจความต้องการเสนอจัด
โครงการ/กิจกรรม 

ความต้องการของชุมชน  
และหน่วยงานต่าง ๆ 

คัดสรรโครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ 

บูรณาการกิจกรรม/โครงการ 
บริการวิชาการกับการเรยีนการสอน 

รายงานผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 
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โดยแบ่งการใหบ้ริการทางวิชาการ ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้ 
1) การให้บริการแบบให้เปล่า เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด 

ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
2) การให้บริการโดยไม่มุ่งผลก าไร เป็นโครงการที่ผู้รับบริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและมหาวิทยาลัย

ร่วมสนับสนุนทั้งในรูปค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือให้บริการทาง
วิชาการ ด้านบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น  

3) การให้บริการทางวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เช่น         
การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผลและการแปล การวางแผน การวางระบบ 
การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ การฝึกอบรม เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 
ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานบริการทางวิชาการ 

 
2.1 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ 
 

 มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดการเสนอของบประมาณสนับสนุน 
โครงการบริการทางวิชาการไปยงัหน่วยงานในสังกัดทราบ 

 

   
 ผู้ขอรบัการสนับสนุนจัดท าโครงการพร้อมเสนอผ่านตามสายงานมายังมหาวิทยาลัย ฯ  

(โดยผ่านกลุ่มงานนโยบายและแผน) 
 

   
 มหาวิทยาลัยฯ เสนอกรรมการพิจารณาโครงการบรกิารทางวิชาการ  

ก่อนด าเนินโครงการ   
 มหาวิทยาลัย ฯ น าเสนอโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองตอ่ส านักงบประมาณเพื่อพิจารณา 
   
 แจ้งผลการพจิารณาจากส านักงบประมาณแก่ผู้ขอรับการสนบัสนุน (โดยผ่านต้นสงักัด)  
   
 ผู้ขอรบัการสนับสนุนด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการพร้อมปรับแก้โครงการ

ตามการพจิารณาของส านักงบประมาณพร้อมเสนอผ่านตามสายงานมายงัมหาวิทยาลัย ฯ 
(โดยผ่านกลุ่มงานนโยบายและแผน) 

 

   
 มหาวิทยาลัย ฯ (โดยผ่านกลุม่งานนโยบายและแผน) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   
 ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ ประกอบด้วย 

ขั้นเตรียมการ 
-   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ขออนุมัติโครงการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ,           

เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ  
ขั้นด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินโครงการ,  ประเมินความพงึพอใจผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
-  ติดตามการด าเนินโครงการ, รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ, สรุปองค์ความรูท้ี่ได้

จากการบริการทางวิชาการ,  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการพรอ้มทัง้จัดส่ง
รายงานและแผ่นบันทึกข้อมลูต่องานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพฒันาและคณะ
โดยผ่านตามสายงาน 

ด าเนินโครงการ 
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 หน่วยงานต้นสงักัดรวบรวมรายงานผลการด าเนินโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณและ     
จัดท ารายงานสรุปผลการให้บริการทางวิชาการเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

   
หลงัด าเนินโครงการ  งานบรกิารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ น าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการดงันี ้

- ปรับปรุง  พัฒนาระบบ กลไกและกจิกรรมการให้บรกิารทางวิชาการในครั้งต่อไป 
- เผยแพรผ่ลงานบรกิารทางวิชาการ / องค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการสู่  
  สาธารณชน 
- บันทึกข้อมูลส าคัญลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อรายงานเปูาหมายตัวช้ีวัด 

 
 จากข้ันตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ สามารถสรุป
เป็นกระบวนการบรกิารทางวิชาการ มีระบบ กลไกการบริการทางวิชาการ หลังจากได้รับ  ผลการพิจารณาแล้ว 
ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องด าเนินการโดยแบ่งเป็นกิจกรรมใหญ่เป็น 3 กิจกรรมดังนี้  ก่อนด าเนินโครงการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ  ประกอบด้วยการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการรับ
บริการทางวิชาการของสังคมและชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าโครงการและ
ประกอบการก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ ด าเนินการตามโครงการ  ติดตามผลการ
ด าเนินการ  และรายงานผลการด าเนินโครงการ   
 1. ก่อนด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
  1.1 การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) เพื่อ
น าข้อมูลมาจัดท าโครงการและประกอบการจัดแผนการบริการทางวิชาการ 
  1.2 จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการบรกิารทางวิชาการและเสนอแผนบริการ
ทางวิชาการตามล าดับข้ันตอน  
 2. ระหว่างด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
  เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการต้องด าเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี้ ข้ันเตรียมการ ข้ันด าเนินการ และข้ันหลังด าเนินโครงการ  
   2.1 ข้ันเตรียมการ มีการด าเนินการ ดังนี ้ 
   2.1.1 จัดท าข้อเสนอโครงการ เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจเพื่อขออนุมัติด าเนิน
โครงการ โดยผ่านตามสายงาน 
   2.1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบ
อ านาจเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยผ่านตามสายงาน 
   2.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.4 เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
    1) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการบริการทางวิชาการ  
    2) ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
    3) จัดเตรียมสถานที่ 
    4) จัดเตรียมยานพาหนะ /ขออนุญาตไปราชการ 
    5) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
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    6) ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่เพื่อเข้าร่วมด าเนินโครงการ  
    7) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือนจนกว่าจะสิ้นสุด ไปยังงานบริการ
วิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผ่านตามสายงาน (กรณีโครงการมีก าหนดการมากกว่า 1 เดือน)  
ทั้งนี้ แต่ละโครงการอาจมีการด าเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะของโครงการ  
  2.2 ระหว่างด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ดังนี ้ 
   2.2.1 ประเมินความรู้ เบื้องต้นของผู้ รับบริการ  เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย (ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเปูาหมาย  
   2.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้  
   2.2.3 ประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
  2.3. หลังด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ดังนี้  
   2.3.1 วิเคราะห์แบบประเมิน  
   2.3.2 จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร  
   2.3.3 จัดท าหนังสือแจ้งรายช่ือนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการ (กรณีเป็นกรรมการและผู้ช่วย
วิทยากร) เสนอต่องานพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาคะแนนกิจกรรม 
   2.3.4 จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายในการด าเนินโครงการ เสนอต่องานบริหาร
แผนและการคลัง (ภายใน 1 เดือนหลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย)  
   2.3.5 สรุปและถอดบทเรียน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการ
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ข้ึน  
   2.3.6 ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการ
ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมาย ควรท าการติดตามหลังสิน้สุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 
3 เดือน  
   2.3.7 สรุปผลและประเมินความส าเร็จของการบริการทางวิชาการพร้อมทั้งจัดท ารายงาน 
เมื่อด าเนินโครงการบริการทางวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความส าเร็จของการ
ให้บริการตามตัวช้ีวัด ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ การเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดท าสรุปผลโครงการในรูปเล่ม
รายงานเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมจัดส่งเล่มรายงานผลต่องานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ 
โดยผ่านตามสายงาน 
   2.3.8 จัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ (สงป. 301) (ตามที่กลุ่มงานนโยบายและแผนก าหนด) โดยรายงานทุก 6 เดือน 
   2.3.9 จัดท ารายงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   2.3.10 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ  น าส่งงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาจ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (บันทึกรายงานสรุปพร้อมหลักฐาน) จ านวน 2 แผ่น  
 
 3. หลังด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
  เมื่อด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมรูปเล่มรายงานผล
การด าเนินโครงการพร้อมทั้งจัดท าสรุปผลการให้บริการทางวิชาการเสนอต่องานบริการวิชาการ สถาบันวิจัย
และพัฒนาและคณะน าข้อมูลที่ได้รับไปด าเนินการดังนี้ 
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  3.1 น าข้อมูลไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม /การด าเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบ 
กลไกและกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป  
  3.2 เผยแพร่ผลงานบริการทางวิชาการ/องค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการสู่สาธารณชนโดยการ
สื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ website  
  3.3 บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานเปูาหมายตัวช้ีวัด 
  3.4 น าความรู้จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าความรู้ประสบการณ์ จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับ  การเรียน
การสอนหรือการวิจัยน้ัน สามารถท าในแนวทางต่อไปนี้ 
  3.5 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย / โจทย์วิจัย เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ
มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
  3.6 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  เช่น ก าหนดให้
นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุช่ือโครงการบริการ
ทางวิชาการ หรือสรุปความรู้ที่ได้ออกไปให้บริการทางวิชาการ 
  3.7 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้เอกสารการรับใช้สังคม (ถ้ามี) 
 
2.2 แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 
 2.2.1 หลักการ 

  ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้น
ในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตามทุก
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน  ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไก
ควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ
สถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่าง
เข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ  3) 
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง   

เพื่อให้ผลการวิจัยประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ตามส่วนประกอบที่ส าคัญในข้อ                  
2 มหาวิทยาลัยจึงเห็นความส าคัญ และก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ในเรือ่งการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

2.2.2 ความหมาย 
  ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ปี 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “บูรณาการ” ไว้

ว่า“บูรณาการ” หมายถึง  บูรณะ แปลว่า ซ่อมแซม ท าให้กลับคืนดีเช่นเดิม บูรณาการ แปลว่า การน าหน่วย
ที่แยกกันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

  ดังนั้น การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการทางวิชาการ จึงหมายถึงการ
น าเอาศาสตร์ของการวิจัย การเรียนการสอน และบริการทางวิชาการ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ เช่นเกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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 2.2.3 รูปแบบการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเขา้กบัการเรียนการสอน 

  รูปแบบการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ
ของมหาวิทยาลัย มี 2 รูปแบบ ดังนี ้
  รูปแบบท่ี 1 การน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชาท่ีมี
เน้ือหาสอดคล้อง 
  ขั้นตอนด าเนินงาน 
   ข้ันตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบรกิารทางวิชาการ 
   ข้ันตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการ 
   ข้ันตอนที่ 3 ระบุกจิกรรมการบรูณาการใน มคอ.3 หมวดที ่5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล 
   ข้ันตอนที่ 4 ด าเนินการบรูณาการ การเรียนการสอนกบัการบริการทางวิชาการ 
  ข้ันตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรายงานผลการการเรียนรู้ใน มคอ.5 
 
  วิธีด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจความต้องการของชุมชน 
 

จัดโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
 

กิจกรรมแสวงหาความรู ้เช่น เชิญวิทยากรให้ความรู ้อบรมให้ความรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ค้นคว้า
ทดลอง 

เกิดองค์ความรู ้
 

นักศึกษาลงมอืปฏิบัต ิศึกษา ค้นคว้าทดลอง ฯลฯ ร่วมกับชุมชน 
 

บูรณาการในรายวิชา 
 

อาจารยส์ังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผลงานของนกัศึกษา 
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  รูปแบบท่ี 2 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ของการบริการทางวิชาการ
และฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้น้ันได้ด้วยตนเอง 
  ขั้นตอนด าเนินงาน 
   ข้ันตอนที่ 1 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการ 
   ข้ันตอนที่ 2 ระบุกจิกรรมการบรูณาการใน มคอ.3 หมวดที ่5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล 
   ข้ันตอนที่ 3 ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ เพื่ออภิปรายปรากฏการณ์ พร้อมทั้งค้นพบองค์
ความรู้ หรือ เทคนิคของการการบริการทางวิชาการด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
   ข้ันตอนที่ 4 จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน เช่นการเป็น
ผู้ช่วยวิทยากร การด าเนินงานอื่นๆ เป็นต้น 
   ข้ันตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้โดยรายงานผลการการเรียนรู้ใน มคอ.5 
 
  วิธีด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดโครงการ/กิจกรรม การให้บริการทางวิชาการ 

องค์ความรู ้หรอืเทคนิคในรายวิชา/ศาสตร์วิชา ที่สอดคล้อง 
 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู ้พร้อมทัง้ค้นพบองค์ความรู้จนสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ได ้

 

นักศึกษาท ารายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง 
 

อาจารยส์ังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา          
จากผลงานของนักศึกษา 

 

นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเปูาหมาย        ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการบรกิาร
ทางวิชาการ โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการ และเทคนิคให้แก่ชุมชน 
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2.3 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้เอกสารการรับใช้สังคม  
 สืบเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.  25๖๐ ซึ่งครอบคลุมถึง “ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี” กล่าวคือ เป็น “โดยผลงานนั้นเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระ
งานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  ก าหนด 
รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฎผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดย
ประจักษ์ต่อสาธารณะ” (ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ) 
           ทั้งนี้ รูปแบบของเอกสารจะต้องจัดท าเป็น เอกสาร ความยาวไม่น้อยกว่า  3,000 ค า โดยมี
ค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น ในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
  2) การมสี่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเปูาหมาย 
  3) กระบวนการทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  4) ความรู้หรอืความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
  5) การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
  6) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
  7) แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพฒันาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
 2.3.1 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
  2.3.1.๑ การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 การประเมินผลการสอน  ใช้  “เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน” 
   ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
     ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ 
     ๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ  
    ๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม 
    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมี
คุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได ้
  2.3.1.๒ การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 การประเมินผลการสอน ใช้ “เอกสารค าสอนในรายวิชาที่สอน” 
   ส่วนที่ 2 การประเมินผลงานวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี ้
     วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างนอ้ย 
ดังต่อไปนี ้
      ๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรอื 
     ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ๑ รายการ หรือ 
      ๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใช้สังคม ๑ เรือ่ง และ 
      ๔) ต ารา หรือ หนงัสอื ๑ เล่ม 
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     วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่มีคณุภาพและมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี ้
      ๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรือ่ง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างนอ้ย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพ
ดี ๑ เรื่อง หรือ 
      ๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึง่มีคุณภาพดี หรือ 
      ๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สงัคมซึ่ง
มีคุณภาพดี 
     ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เล่มและมีคุณภาพ
ดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได ้
  2.3.1.๓ การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  
   ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
     วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
      ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง  และ 
      ๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
     วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
      ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 
   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
     วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 
      ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง และ 
      ๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 



23 
 

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |  
 

 

     วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ 
      ๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ 
      ๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม 
 2.3.2 กรอบการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม 
  อาจารย์พัชริน ด ารงกิตติกุล  ผู้ประสานงานวิจัยในระบบสถาบันการศึกษา ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้บันทึกการบรรยายของ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ  บรรณาธิการวารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (TCI กลุ่ม 1)  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไว้
ดังนี้ 
  1) สถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ (ที่มา วัตถุประสงค์)มองทั้งมิตปิัญหา  และทุนหรือศักยภาพชุมชนด้วย 
วิเคราะห์องค์ประกอบผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  ระบปุัญหาของชุมชนท้องถ่ิน และปัญหาทางวิชาการ ด้วย  หา
ช่องว่างของความรู้  เพื่อก าหนดโจทย์วิจัย การแสวงหาทีมนกัวิจัย  และน าไปสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
  2) กระบวนการที่ใช้ในการเปลีย่นแปลง การยอมรับของชุมชน  การมีส่วนร่วม กับใครบ้าง  กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ บทบาทของแต่ละฝุายในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน  ตั้งแต่การ
วิเคราะห์สถานการณ์  การตั้งโจทย์วิจัย  การออกแบบการวิจัย การด าเนินงานวิจัย  การเก็บข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การสังเคราะห์ข้อมูล  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  3) ความรู้ ความเช่ียวชาญ (ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบวิธีวิจัย)  กระบวนการที่ใช้  มี
ทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลทางวิชาการ  กับการจัดกิจกรรม   เป็นเนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม  ซึ่งต้อง
เอาความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาด้วย  ระบุว่าใช้ความรู้ชุดใดมาคิดออกแบบการวิจัย   
  4) สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (ผลการวิจัย) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในชุมชน  และ
ทางวิชาการ อาทิ การติดตั้งกลไกการแก้ปัญหา   การสืบทอดความรู้  การพัฒนาวิธีคิดของชาวบ้าน  และ
นักวิจัย  การสร้างความรู้ใหม่  การเสริมพลังชุมชน การพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต 
  5) ผลกระทบ ที่เกิดกับชุมชน แนวโน้มความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง (อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ) การสร้างความยั่งยืนหรือความต่อเนื่องให้ด ารงอยู่ ซึ่ งต้องมีคุณค่า อาทิ ได้ คน กลุ่ม 
คณะกรรมการ มีแผนงาน โครงสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ กองทุน กิจกรรมต่อเนื่อง  การขยายผล  กลุ่มใหม่  
เป็นต้น 
 2.3.3 เกณฑ์พิจารณาคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม 
  1) Originality ไม่จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ อาจมี โจทย์ใหม่ วิธีการใหม่ สาขาวิชาการใหม่
หรือผสมศาสตร์ ทดสอบความรู้ที่ใช้แก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างใหม่ มีการสร้างความรู้ร่วมกัน และอื่นๆ 
  2) Consistency term ที่ใช้  ความหมาย จุดยืนทางทฤษฎี 
  3) คุณภาพการเขียน เช่นประโยคไม่ซับซ้อน  มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ  ไม่ใช่เขียนแบบทั่วไป  
ต้องเขียนอย่างเจาะจง  มลี าดับข้ันตอน  แต่ละย่อหน้ามี ๑ concept 
  4) คุณภาพของการอภิปราย การใช้ logic  (การเกาให้ถูกทีคั่น) ความน่าเช่ือถือ การใช้แนวคิด
ทฤษฎีมาสนับสนุน หรือโต้แย้ง 
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  5) Contribution ผลต่อวิชาการ นโยบาย ชุมชน sectors ต่างๆ 
  6) Implication น าไปปฏิบัติ  ใช้ประโยชน์ได้จริง  มีความคุ้มค่า อย่างไร 
 
 2.3.4 ปัญหาการเขียนบทความท่ีผ่านมา  รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนา แก้วเทพ ได้พบปญัหา
ดังนี้ 
  1) เขียนไม่กระจ่าง  เช่น  ทีมวิจัย  ต้องระบุว่ามีทั้งนกัวิชาการ  และชาวบ้าน   
  2) การให้ความรู้  ต้องบอกว่ามีอะไร 
  3) ความแม่นย า  มีตัวเลข งานวิจัยท าในปีไหน  จ านวนคนเท่าไร 
 2.3.5 ข้อเสนอแนะ รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนา แก้วเทพ  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1) แต่ละย่อหน้า 1 แนวคิด   
  2) แต่ละย่อหน้ามีความเช่ือมโยง 
  3) การจัดหมวดหมู่ด้วยการใช้ตัวเลข  1  1.1  1.1.1   
  4) ตัวงานวิจัย  ต้องแสดงโจทย์ วัตถุประสงค์ 
  5) มีการทบทวนวรรณกรรม  และความรูท้ี่มีอยู่ในชุมชนด้วย 
  6) มี  ตัวแปร  ปัจจัย  คือ อะไรบ้าง 
  7) หลักการสุ่มตัวอย่าง 
  8) การอธิบายกระบวนการทีท่ างานร่วมกับชุมชนท้องถ่ินอยา่งละเอียด   
  9) การใช้เครื่องมือ  ให้เหมาะสม  มีประโยชน ์
  10) การรายงานผล  ต้องมีหลักฐานน่าเช่ือถือ 
  11) ต้องมีการตีความจากข้อมลูที่ได้รับ  สกัดหลกัวิชาการออกมา  
  12) การน าเสนอ  ควรมี pattern อย่างมีแบบแผน    



25 
 

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |  
 

 

ส่วนท่ี 3 
แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

 
แบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่ผู้รบัผิดชอบโครงการควรทราบมีดงันี ้
 3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 
 3.2 แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ  (ฟอร์มข้อเสนอโครงการ ง.8 ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด)  
 3.3 บันทึกขออนมุัติจัดโครงการและขออนุมัติยืมเงิน 
 3.4 แบบส ารวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ (ถ้ามี) 
 3.5 หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ถ้ามี) 
 3.6 หนังสือขอเป็นเครอืข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการเพือ่การพัฒนาชุมชน (ถ้ามี) 
 3.7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใหบ้รกิารทางวิชาการ (ถ้ามี) 
 3.8 หนังสือการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 
 3.9 ใบสมัครเข้ารบับริการทางวิชาการ 
 3.10 แบบประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ  
 3.11 แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ              
(สงป. 301) (ตามที่กลุ่มงานนโยบายและแผนก าหนด) 
 3.12 แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 3.13 แบบประเมินผลความส าเรจ็การบรูณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 3.14 แบบรายงานการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  
 3.15 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://www.research.ksu.ac.th/ 
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แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  โทร. ๖๑๒๐ 
ท่ี....................................................................... วันท่ี…………………………………………….. 
เรื่อง    ขออนุมัตโิครงการบรกิารวิชาการ เรื่อง “.........................................................................” 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ตามที่............................................................ต าแหน่ง................................สงักัด...............................ได้รับ
จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายจ่าย/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2  เรื่อง..................................................................................................... งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น .......................
บาท  (......................................บาทถ้วน)  เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

๑. อนุมัติโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “................................................................................... 
..................................................................” จ านวนเงิน..............................บาท (..................................บาทถ้วน)  
รายละเอียดดังแบบเสนอขออนุมัติโครงการ (แบบ ง.๘) แนบมาพร้อมนี้ 

 

 
 ลงช่ือผู้ขออนุมัติ.............................................................. 

                                                                  (..............................................................)    
             ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ  (ฟอร์ม ง.8) 
 

แบบเสนอขออนมุัติโครงการ ง.8 

 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

 

หน่วยงาน........................................... 
 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................ 

 

*************************************************** 
 

1. ชื่อโครงการ   ............................................................ ..............................................................................................  
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรม............................................................................................................................. ..............(ถ้า
มี) 
 

2.  ประเภทโครงการ   (…….)   โครงการใหม่     (…….)   โครงการต่อเน่ือง 
 

3. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) / แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ข้อใด 
  3.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(ระบุ)....................................................................................................................... ....... 
  3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ระบุ)............................................................................................... 
  3.3 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3.3.1 ประเด็นที่ 
(ระบุ)......................................................................................................... .................................................. 

3.3.2 เป้าหมายที่ 
(ระบุ)....................................................................................................................... .................................. 

3.3.3 ตัวชี้วัด 
(ระบุ).................................................................................................................................. ............................
. 

 

4.  โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ข้อใด (ตามเอกสารจัดสรรงบประมาณ) 
 4.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ         
 ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.2 แผนงานบูรณาการ (ระบุ                                      ) 
 4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ (ระบุ                                      ) 
 

5.  โครงการนี้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ข้อใด  
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

        (......) องค์ประกอบที่ 1. การก ากับมาตรฐาน     ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
(KSU.08.Rev.02) 
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        แบบเสนอขออนมุัติโครงการ ง.8 

          
        (......) องค์ประกอบที่ 2. บัณฑิต      ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 3. นักศึกษา     ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 4. อาจารย์      ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน  ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
        (......) องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต     ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 2. การวิจัย      ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ    ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ     ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 
        (......) องค์ประกอบที่ 1. การผลิตบัณฑิต     ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 2. การวิจัย      ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 3. การบริการวิชาการ    ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
        (......) องค์ประกอบที่ 5. การบริหารจัดการ     ตัวบ่งชี้ที่.......................................... 
 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สาขาวิชา/ งาน........................................................................................................................
คณะ/สถาบัน/ส านัก (กอง)............................................................................... มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ    

 

 7. สถานที่ด าเนนิงานโครงการ (ระบุ) ชื่อสถานที่ ………………......................………… อ าเภอ ……………… 
จังหวัด…………………… 

 

 8. ก าหนดการจัดโครงการ (ต้องระบุวันที่จัดโครงการชัดเจน) วันที่.......เดือน.........พ.ศ........ถึง วันที่.......เดือน...........พ.ศ........  
 

9.  หลักการและเหตุผล 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10.   วัตถุประสงค์ 
  10.1  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
10.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

11.   กิจกรรม/ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ   
กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1……………………………………..  
กิจกรรมที่ 2……………………………………..  
กิจกรรมที่ 3……………………………………..  
...............................................................  

(KSU.08.Rev.02) 
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12.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ   (ให้ระบุกลุ่มเปูาหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
13.  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย โครงการ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา   

เชิงค่าใช้จ่าย   
 
 
14. งบประมาณ ..................................................บาท  
รายละเอียดงบประมาณ 

งบรายจ่าย/รายการ รายละเอียด (ตัวคูณ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินงาน :   
 1. ค่าตอบแทน   

   
   

 2. ค่าใช้สอย   
   
   
   
   
 3. ค่าวัสด ุ   
   
   

รวมท้ังสิ้น   
 

หมายเหตุ  - ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(KSU.08.Rev.02) 
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แบบเสนอขออนมุัติโครงการ ง.8 

 
15. แผนปฏิบตัิงาน (แผนงาน)   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต  

 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบตัิงาน)             แผนการใช้จ่าย 
               งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏบิตัิงาน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25….. 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการด าเนินการ (P)    (แผนงาน)             
(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

2.การด าเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)             
(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

3.การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)             
(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 
  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

            

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

16.1  ……………………………………………………………………………………………………………………............................................................  
16.2  
……………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 

 
 
 
 
 

                            ลงช่ือ ............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                              (............................................)       

                              ต าแหน่ง.......................................  
                              วันที่............../.................../.................. 

 
 
 

                            ลงช่ือ ............................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ    
                              (............................................)       

                              ต าแหน่ง.......................................  
                              วันที่............../.................../.................. 

 
 
 

(KSU.08.Rev.02) 

 

หัวหน้าสาขาวิชา 
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ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. ................................................. 
 

                         ลงช่ือ .................................................................................    
                              (............................................)       

                              ต าแหน่ง.......................................  
                              วันที่............../.................../.................. 

 
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
                         ลงช่ือ .................................................................................    

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิยนันท์ ชมนาวัง)       
                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                              วันที่............../.................../.................. 
 

 
 
 

ความเห็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
� อนุมัต ิ
� ไม่อนุมัติ  
.............................................................................................................................................................................. 
 

                         ลงช่ือ .................................................................................    
                              (รองศาสตรจารยจ์ิระพันธ์  ห้วยแสน)       

                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
                              วันที่............../.................../.............. 

 
(KSU.08.Rev.02) 

 
หมายเหต ุ
 1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ประกอบการพิจารณางบประมาณ   
 2. ประเภทของการบริการทางวิชาการ 
   2.1 การบริการทางวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส าหรับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อยโอกาส โดย
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้ทั้งหมด 

คณบดี 



32 
 

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |  
 

 

   2.2 การบริการทางวิชาการแบบไม่มุ่งหวังก าไรส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่มีงบประมาณจ ากัด โดย
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้ส่วนหนึ่ง และผู้ใช้บริการหรือผู้ร่วมกิจกรรมมี
ส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งและอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามความจ าเปน็และเหมาะสม 
 3. การนับจ านวนในการค านวณค่าตอบแทนวิทยากร กรณีไม่แนบก าหนดการ จะคิด 7 ช่ัวโมง/วัน 
 4. พิธีเปิดและพิธีปิดไม่ถือเป็นเวลาในการค านวณค่าตอบแทนวิทยากร 
 “ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะ
เข้าถึงบริการข้ันพื้นฐาน ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตได้เท่าเทียมผู้อื่น ได้แก่คนยากจน บุคคลเร่ร่อน ไร้ที่อยู่อาศัย คนไร้สัญชาติ ผู้ไม่มีเอกสารแสดงฐานะ
ทางกฎหมาย 
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แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ขออนุมัตจิัดโครงการและขออนุมัติยืมเงิน 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  โทร. ๖๑๒๐ 
ท่ี....................................................................... วันท่ี…………………………………………….. 
เรื่อง    ขออนุมัตจิัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง.............................................. และขออนุมัติยืมเงิน 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ตามที่............................................................ต าแหน่ง................................สงักัด...............................ได้รับ
อนุมัตจิัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายจ่าย/รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลผลิต : …………………………………………………………………………………….                       โครงการ
บริการวิชาการ”..................................................................................................... “งบประมาณจ านวนเงินทั้งสิ้น 
..............................................บาท  (..................................................................บาทถ้วน) ความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการด าเนินงานของโครงการ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

๑. อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด โ ค ร ง ก า ร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ใ น วั น ที่  . . . . . . . . . . . . . . 
ณ............................................................................................................. 

๒. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ.......................รายละเอียดดังนี้ 
- หมวดค่าตอบแทน  จ านวนเงิน ........................ บาท 
- หมวดค่าใช้สอย  จ านวนเงิน ........................ บาท 
- หมวดค่าวัสด ุ  จ านวนเงิน ........................ บาท 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น.........................บาท  (...................................บาทถ้วน) 

๓. อนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ...................คน ตามรายช่ือที่แนบ 
๔. อนุมัติให้.............................................เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการจ านวนเงิน…………… 

 (..........................................บาทถ้วน) จากงบประมาณ..........................พร้อมนี้ได้แนบสัญญายืมเงินมาด้วย จ านวน  
๓  ฉบับ 

 ลงช่ือผู้ขออนุมัติ.............................................................. 
                                                                  (..............................................................)    
             ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 
 

 
 

หมายเหตุ  : แนบ 
 1. หนังสืออนุมัติโครงการพรอ้มแบบ ง8 
 2. ใบขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้าง 
 3. สัญญายืมเงิน 
 4. ใบสั่งซือ้, สั่งจ้าง (ถ้าม)ี 
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แบบส ารวจความต้องการรับบริการ 
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการเบ้ืองต้นของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลหมู่บ้าน /ชุมชน 
1.ช่ือชุมชน......................................................... สถานที่ตั้ง............................................. ............................ 

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

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

2.ช่ือผู้น า............................................................ อายุ........ป ี หมายเลขโทรศัพท.์.......... ............................. 

3.จ านวนประชากในหมูบ่้าน /ชุมชน.......................คน  เพศชาย..............คน  เพศหญิง.............คน 

4. รายได้เฉลี่ย /เดือน ของแตล่ะครัวเรือน 
           น้อยกว่า 5,000 บาท   มากกว่า  5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
           เกินกว่า 10,000 บาท 

5. ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพของหมูบ่้าน /ชุมชน 
   น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  มี   ไม่มี 
  ไฟฟูา    มี   ไม่มี 

6. สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
 โรงเรียนประถมศึกษา    โรงเรียนมัธยมศึกษา    โรงเรียนอนุบาล   

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กศน.   ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง   อื่น ๆ........................ 

7. กลุ่มองค์กรในชุมชน  
 กองทุนหมูบ่้าน     กลุ่มออมทรัพย์     กลุ่มเยาวชน    กลุ่ม

ผู้สงูอายุ    กลุ่มแม่บ้าน     กลุ่มอาชีพ     
 อื่น ๆ................................................................ 

8. หน่วยงานราชการที่ดูแลหมู่บ้าน /ชุมชน ในปัจจุบัน........................................................................... .... 

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

9. ทรัพยากรภายในหมูบ่้าน /ชุมชน............................................................................................................ 

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

10. ผลิตภัณฑ์ของหมูบ่้าน /ชุมชน (ถ้ามี) ..................................................................... .............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 2 ความพร้อมของหมู่บ้าน /ชุมชน 
2.1 หมู่บ้านเคยได้รับรางวัลระดบัหมูบ่้านมาบ้างหรือไม่ ช่ือรางวัลอะไร และได้รบัเมื่อไหร่ โปรดระบุ 
........................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. ............................... 
 

2.2 หมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรอืไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรอืไม่ โปรดระบุ 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .................................. 

2.3 หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าหรือบรกิาร หรอืไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... 
ส่วนท่ี 3   ประเด็นและความต้องการรับบริการของหมู่บ้าน /ชุมชน 
อันดับท่ี 1  ประเด็นและความต้องการรับบริการ เรือ่ง  ................................................ ............................. 

ลักษณะความต้องการรบับริการ................................................................................ ..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การรบับริการ (เคยรบับริการจากหน่วยงานใดมาก่อน ลักษณะเช่นใด) 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อันดับท่ี 2  ประเด็นและความต้องการรับบริการ เรือ่ง  ......................................................................... .... 

ลักษณะความต้องการรบับริการ................................................................................ ..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การรบับริการ (เคยรบับริการจากหน่วยงานใดมาก่อน ลักษณะเช่นใด) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อันดับท่ี 3  ประเด็นและความต้องการรับบริการ เรือ่ง  .......................................................... ................... 

ลักษณะความต้องการรบับริการ................................................................................ ..................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การรบับริการ (เคยรบับริการจากหน่วยงานใดมาก่อน ลักษณะเช่นใด) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรปุ  :  ความต้องการรับบรกิารวิชาการ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
  
ลงช่ือ..............................................    ลงช่ือ.........................................................              
   (.......................................................)      (...........................................................)  
                 ผู้ให้ข้อมูล              ผู้จัดเก็บข้อมลู 
             ........./........./...........          ........./........./........... 

หมายเหตุ : ช่ือ/เบอร์โทรผูป้ระสานของหมูบ่้าน /ชุมชน………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 

                                               เขียนที่............................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 

 

วันที่......................................................... 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู ้

เรียน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

 ด้วยข้าพเจ้า...............................................................................เป็นผู้น าชุมชน/กลุ่ม........................ 
......................................................................   ซึ่งด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท................................................ 
ชุมชน/กลุ่มมีความต้องการอบรมเรื่อง........................................................................................................................ 

 ซึ่งบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนกลุ่ม/
ชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์จาก ท่าน ใหบุ้คลากรในสงักัดของท่าน ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุม่/ชุมชน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 

 

 
                                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                      ....................................................... 
                                                                                     (.......................................................) 
         
 
 
 
หมายเหต ุ   โปรดแนบหลักฐานของกลุ่มและรายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
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หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 

เขียนที่............................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 

 
วันที่……………………………. 

 
เรื่อง    ขอเป็นเครือข่ายความร่วมมอืการบรกิารทางวิชาการเพือ่การพัฒนาชุมชน 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

 
ด้วยข้าพเจ้า…………………………………………...................................................................................

ต าแหน่ง……………………………............................หน่วยงาน………………………….……………..............................มี
ความประสงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้ และน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(............................................................) 
.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: โปรดแนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื เช่น 
หลักฐานการจัดต้ังกลุ่ม รายช่ือสมาชิก เป็นต้น 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ           
ให้บริการทางวิชาการ 

 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ 
ระหว่าง 

 (ระบหุน่วยงานของผู้รบัผิดชอบโครงการ) กับ (ระบุช่ือกลุม่วิสาหกจิชุมชน/หน่วยงาน/อื่นๆ)                             
................................................................ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการฉบับนี้ท าข้ึนเมื่อวัน  ระบุวัน (จ-ศ)          ที่  
ระบุวันที่ . ระบุเดือน  ระบุปี พ.ศ. ระหว่าง ระบุหน่วยงานของผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ระบุหัวหน้า
หน่วยงาน ต าแหน่ง                               กับ (ระบุช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หน่วยงาน/อื่นๆ) โดย ระบุ
หัวหน้าหน่วยงาน ต าแหน่ง                               .         

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบบันี้ ทั้งสองฝุายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการ              .  
                                                                                                                     
.                                                                                                                                    
.                                                            . ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้        
                                                                                                  .   
.                                                                                                                    .                                                                                                                                  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนีไ้ด้จัดท าข้ึนสองฉบับโดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝุาย
ไดท้ราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญและต่างยึดถือไว้ฝุายละ
ฉบับโดยมีผลใช้ได้นับจากวันลงนาม เพื่อประโยชน์ของชาติสืบไป 

 
 

 

(...........................................................................) 
 ต าแหน่ง 

(...........................................................................) 
  ต าแหน่ง 

 
  
  
  

(...........................................................................) (...........................................................................) 
ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
พยาน พยาน 
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การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
 
 

     เขียนที่............................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 

 
วันท่ี……………………………................................ 

 
เรื่อง  ขอบคุณการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เรียน  อธิการบดมีหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ตามที่  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ไดด้ าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ให้แก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า  รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ  นั้น 

ข้าพเจ้า……………………………….............……………………….………………………..................................ใน
ฐานะตัวแทนกลุ่มและสมาชิกซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เรื่อง….................................................. 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ จากบุคลากรในสังกัดของท่าน  
โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  

ทางกลุ่ม ฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์  จาก
หน่วยงานของท่านอีกในโอกาสต่อไป 
  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.........................................................................) 
....................................................................... 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: โปรดแนบหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื เช่น 
หลักฐานการจัดต้ังกลุ่ม รายช่ือสมาชิก เป็นต้น 
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แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (สงป. 301) 

(ตามที่กลุ่มงานนโยบายและแผนก าหนด) 
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ใบสมัครเข้ารับบริการทางวิชาการ 
 

ใบสมัครเข้ารับบริการทางวิชาการ 
โครงการ “…..........……………………………………………………” 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ………………………………..   
ณ  …………………………………………………………………….. 

********************************* 
โปรดท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่ท่านต้องการ 
1. ช่ือ – สกลุ  ....................................................................................................................... ..................... 
2. วันเดือนปีเกิด................................................................................... อายุ..............ป ี
3. อาชีพ................................................................................................................ ......................................  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ....................................บาท  
5. ที่อยู่ปจัจบุัน บ้านเลขที่.......................หมู.่............... ถนน / ซอย.............................................. ............ 

บ้าน............................................ต าบล........................................จังหวัด........................................ ....... 
รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................e-mail........................................... 

6. การศึกษาข้ันสูงสุด    โปรดระบุ............................................................................................... .............. 
 ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
7. สมัครเข้ารบับริการทางวิชาการในสาขา / หลกัสูตร ..............................................................................  
8. ท่านคิดว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 

8.1  เริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  
    หลังการอบรมทันที      หลังการอบรมภายใน 15 วัน     
  หลังการอบรมภายใน 20 วัน      หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 
8.2 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
  ใช้ในครอบครัว  ใช้ในชุมชน/กลุม่  ใช้ในที่ท างาน   ใช้เมื่อมีโอกาส 
8.3 น าความรู้ไปขยายผลตอ่ในด้านใด 
  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม ่    ให้บริการ / ค าปรึกษา 
  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ตอ่  ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ใช้ในชีวิตประจ าวัน    อื่น ๆ โปรดระบ.ุ................................................................ 

9. ได้รับข่าวสารการรบัสมัครเข้ารับบรกิารทางวิชาการ  ครั้งนี้จาก   
  วารสาร     ปูายประกาศโฆษณา        เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ทางอินเตอรเ์น็ต       การแนะน า / คนรู้จัก     ทางวิทยุ   
  จากคนในชุมชน      อื่นๆ.............................................................................................. 

 
  ลงช่ือ..................................................ผู้สมัคร 

(.....................................................................) 
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จัดโครงการ 
ด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
แบบประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการ ………………………………………..   ประจ าปี ………………… 

ระหว่างวันท่ี  ……………………………………  ณ   …………………………………………….. 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์และความพงึพอใจของ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้  เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการโครงการตอ่ไป 

2. โปรดท าเครื่องหมาย    หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 
3. ความหมายของระดับความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์ และระดับความพึงพอใจ  

5 หมายถึง  มากที่สุด, 4  หมายถึง  มาก,  3  หมายถึง  ปานกลาง,  2  หมายถึง  น้อย,  1  หมายถึง  
น้อยที่สุด 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เพศ   ชาย     หญิง 
1.2 ระดับการศึกษาสงูสุด   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ปริญญาตร ี    สูงกว่าปริญญาตร ี
1.3 ช่วงอายุของท่าน    ต่ ากว่า  20  ป ี    21  ถึง 30  ป ี    31  ถึง  40  ปี

   41  ถึง  50  ป ี    สูงกว่า 50  ปี 
2. ท่านทราบข่าวการฝึกอบรมฯ  ครั้งน้ี  จากแหล่งใด        มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ   

   ญาติ    หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพื่อน ๆ      อื่น ๆ 
โปรดระบ.ุ....................................................... 

3. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งน้ีมากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณประโยชน์ 

5 4 3 2 1 
1.  ระดบัความรู้ของท่านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม      
2.  ระดบัความรู้ของท่านหลังเข้ารบัการฝึกอบรม      

4. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการเข้ารบัการฝึกอบรมครั้งน้ีมากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณประโยชน์ 

5 4 3 2 1 
1.  หลักสูตรและรายละเอียดของเนือ้หา      
2.  กิจกรรมตลอดการฝึกอบรม      
3.  ความสามารถในการน าไปใช้ได้จรงิ      
4.  ความทันสมัยเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจบุัน      
5.  สามารถน าไปถ่ายทอด  เผยแพร่ต่อผู้อื่นได ้      
6.  ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป       
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7.  คุณประโยชน์ในภาพรวม      
5. หลังจากจบการฝึกอบรมครั้งน้ี  ท่านจะน าความรู้  ประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 
  ใช้ในชีวิตประจ าวันแน่นอน   คาดว่าได้ใช้    ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ 
  คงไม่มีโอกาสได้ใช้    ไม่ใช้   อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………............ 

6. ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
  ต่ ากว่า  1,000 บาท  1,001 – 3,000 บาท   3,001 – 5,000 บาท     
5,001 – 7,000 บาท    7,001 – 9,000 บาท      สูงกว่า 10,000 บาท  
7. ท่านมี ความพึงพอใจ ในการเข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 

7.1 เกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การประชาสมัพันธ์      
2.   การรบัลงทะเบียน      
3.   วัสดุ  อุปกรณ์  เอกสารประกอบ      
4.   อาหาร / ของว่าง  และเครื่องดื่ม      
5.   สถานที่จัดฝึกอบรม      
6.   ช่วงเวลา / ระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรม      
7.   การบันทึกภาพ      
8.   พิธีเปิด – พิธีมอบเกียรติคุณบัตร  และพิธีปิด      
9. บุคลากรผู้ให้บริการ (อัธยาศัย การให้บริการ)      
10.ภาพรวมของการด าเนินการทัง้หมด      

7.2 เกี่ยวกับวิทยากร 
วิทยากร 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ความรู้ความสามารถทางวิชาการ      
2.  ความสามารถในการถ่ายทอดการจัดกิจกรรมและการบริหารเวลา      
3.  ความสามารถในการตอบข้อซักถาม      
4.  ความมีมนุษยสมัพันธ์      
5.  ความสามารถในการเร้าความสนใจและการจุดประกายความคิด      
6.  ความพึงพอใจในภาพรวม      
8. ท่านมีความประสงค์ท่ีจะให้กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด าเนินการจัดอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป ในเรื่องใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
9. ข้อเสนอแนะ 

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

…ด้วยความขอบคุณจาก... “มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ” 
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แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
โครงการ ..................................................... ประจ าปี .................................................... 
ระหว่างวันที่  ...............................................  ณ   .......................................................... 

ค าช้ีแจง 1.  แบบสอบถามนี้  มีวัตถุประสงค์เพือ่ติดตามผลการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์     
 ของผูผ้่านการฝึกอบรมในโครงการ  (หากไม่สามารถตอบได้  ให้ข้ามไปตอบข้อถัดไป) 

 2. โปรดท าเครื่องหมาย    หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือ – สกลุ ........................................................................................................................ .................. 
 หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม............................................................................................ .................... 
2. หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 

2.1  ท่านได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชนห์รือไม่  
  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์     ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
2.2  ท่านเริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  
    หลังการอบรมทันที    หลังการอบรมแล้ว 15 วัน     
   หลังการอบรมแล้ว 20 วัน    หลังการอบรมแล้ว 30 วัน 
2.3  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานเท่าใด 
    ไม่เกิน 1 สัปดาห ์    2 สัปดาห ์   4  สัปดาห ์   4 สัปดาห์ข้ึนไป  
2.4 ท่านน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 
  ใช้ในครอบครัว   ใช้ในชุมชน/กลุม่  ใช้ในที่ท างาน  ใช้เมื่อมีโอกาส 
2.5 ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม ่    ให้บริการ / ค าปรึกษา 
  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ตอ่   ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ใช้ในชีวิตประจ าวัน    อื่น ๆ โปรดระบ ุ
2.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้เฉลี่ยเพิม่ขึ้นกี่บาทตอ่เดือน   
  รายได้หลัก  (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่)   จ านวน  .......................  บาท  
  รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง)  จ านวน  ....................  บาท 
2.7 ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้กีบ่าทต่อเดือน  โปรดระบจุ านวน  ........................  บาท 

3. ข้อเสนอแนะ  ………………………………………………………………………………………………............................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

............................................................ผู้กรอกแบบติดตาม  
วันที่ ............. เดือน ....................... ปี ............... 

 
  …ด้วยความขอบคุณ จาก  “มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ” 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
(แบบรายงานผลการด าเนินโครงการหลงัสิ้นสุดโครงการ) 

 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

หน่วยงาน   .................................................................................................. 
 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
1.  ชื่อโครงการ  ................................................................................................................................................. 
2.  งบประมาณ ...........................บาท 
3.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ............................................................... 
4. ลักษณะโครงการ 
 เป็นโครงการที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย 
 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

5. ผลการด าเนินโครงการ 
 5.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร (อธิบายรายละเอียด)  
 .................................................................................................................................. .............................. 
 ..................................................................................................................... ........................................... 
     5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
เชิงปริมาณ :    
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม คน   
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม โครงการ   
เชิงคุณภาพ :    
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบัหริการในกระบวนการให้บรกิาร ร้อยละ   
เชิงเวลา :    
- ร้อยละของการบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ   
เชิงต้นทุน :    
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร บาท   
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 
  

รายงานผลการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ 
 

เรื่อง (ชื่อโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานโดย 
(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ) 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  

 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. (ปีท่ีได้รับงบประมาณ) 
 

หมายเหตุ :   
1. ปกรายงานโปรดใช้ พ้ืนสีขาว สามารถปรับรูปแบบและลวดลายตามความเหมาะสม 
2. ชื่อรายงานใช้ตัวอักษรขนาด 24(ตัวหนา) และเน้ือหาใช้ ขนาด 16 
3. ตัวเลขใช้เลขอารบิก (1,2,3...) 
4. เค้าโครงหน้ากระดาษ  บน และ ซา้ย  3.2 เซนติเมตร  ส่วน ล่าง และขวา 2.54 เซนติเมตร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  (ผู้รบัผิดชอบโครงการ) ได้รับอนมุัติให้ด าเนินโครงการ (ช่ือโครงการ)  งบประมาณ(ประเภท
งบประมาณ) จ านวน (งบประมาณที่ได้รับ)บาท  โดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่(วัตถุประสงค์ของโครงการ)  มี
ลักษณะเป็น(ลักษณะของโครงการ)การด าเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่(กลุ่มเป้าหมาย)  จ านวน  (จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ)  คน  มีก าหนดการ (จ านวนวันที่จัด) วัน  ตั้งแต่วันที่ (วันที่เริ่มต้นกิจกรรม) ถึง(วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม)  ณ  (สถานที่ด าเนินกิจกรรม)  โดยได้รับความอนเุคราะหจ์าก  (ผู้ให้ความอนเุคราะห์ในด้านต่าง ๆ)  
เกิดเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ) เครือข่าย  
  จากการด าเนินโครงการ มีผลการประเมินดงันี้(ผลการส ารวจ การประเมินความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการและการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์) 
  (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
  องค์ความรู้ที่ได้ (องค์ความรูท้ี่ได้จากการด าเนินโครงการ/การให้บริการทางวิชาการ)  

 
 

    คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บรหิาร ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ ง 
บทที่ 1 บทน า 1 
 หลักการและเหตุผล  
 วัตถุประสงค์  
 ลักษณะโครงการ  
 วิธีด าเนินการ  
 ผู้รบัผิดชอบและหน่วยงานในสงักัด  
 ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ  
 งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 การติดตามและประเมินผล  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เป้าหมายผลผลิต  
บทที่ 2 วิธีด าเนินโครงการ  
 แผนการด าเนินโครงการ  
 การประชาสมัพันธ์  
 วิทยากร  
 เอกสารประกอบการบรรยาย  
 ก าหนดการ  
 ผลการส ารวจความต้องการรับบรกิารทางวิชาการ  
บทที่ 3 ผลการด าเนินโครงการ  
 ผลการด าเนินโครงการ  
 ภาพกิจกรรม  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  
 ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
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บทที่ 4 สรปุผลและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
 สรปุผล  
 ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี  
 องค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการ  
ภาคผนวก    
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สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที ่   
ระบุตารางที่ 
ตามบทที่
ตารางนั้น
ปรากฏอยู ่

ช่ือตาราง  
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สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที่   
ระบุภาพที่ 
ตามบทที่
ภาพน้ัน
ปรากฏอยู ่

ช่ือภาพ  
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 (หลกัการและเหตผุลของการจัดโครงการ) 
วัตถุประสงค์   
 (วัตถุประสงค์) 
ลักษณะโครงการมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สกอ. และสมศ. 
 (    )  เป็นโครงการทีม่ีกระบวนการเกีย่วข้องกบัการพัฒนาองค์ความรูจ้ากงานวิจยั ระบุ (ช่ือ
โครงการวิจัย, แนวทางการบรูณาการ, แนวทางการประเมินผลส าเรจ็ของการบูรณาการ) 
 (    )  เป็นโครงการที่มกีารบูรณาการกับการเรียนการสอน ระบุ (รายวิชา รหัสวิชา สาขาวิชาและ
คณะวิชา, แนวทางการบูรณาการ, แนวทางการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ) 
 (    )  เป็นโครงการที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย ระบุ (ช่ือโครงการวิจัย, แนวทางการบูรณาการ, 
แนวทางการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ) 
 (    )  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา/องค์กร/ชุมชน ระบุ (ช่ือ
หน่วยงาน, สถานที่ตั้งของหน่วยงาน) 
ผู้รับผิดชอบ 
 (หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ) 
ระยะเวลาและสถานท่ีในการด าเนินโครงการ 
 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณในการด าเนินโครงการทัง้สิ้นจ านวน (ระบจุ านวนเงินที่ใช้จริง) บาท  โดย
รายละเอียดต่อไปนี ้  

ค่าตอบแทน         บาท 
-    
-    
ค่าใช้สอย        บาท 
-    
-    
-    
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  ค่าวัสดุ         บาท 
 
 - 

   

 -    
 -    
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            (ผลที่คาดว่ายจะได้รบัของโครงการ) 
เป้าหมายผลผลิต 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 
เชิงปริมาณ :   
- จ านวนผู้รับบริการ คน  
- จ านวนผู้ให้บรกิาร (อาจารย)์  คน  
- จ านวนผู้ให้บรกิาร (นักศึกษา)  คน  
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย  
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ :   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการในกระบวนการให้บรกิาร ร้อยละ  
- ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ  
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บทท่ี  2   
วิธีด าเนินโครงการ 

 
แผนการด าเนินโครงการ 
       ระบุแผนการด าเนินโครงการ  
การประชาสัมพันธ์ 
   ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมแนบเอกสารการประชาสมัพันธ์  
วิทยากร 
        ระบรุายช่ือวิทยากร พร้อมประวัต ิ  
เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 
   ระบุเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ (หลกัสูตร) 
ก าหนดการ 
        ระบุก าหนดการด าเนินโครงการ  
ผลการส ารวจความต้องการรับบริการ 
   ระบุการส ารวจความต้องการรบับริการและผลการส ารวจ 
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บทท่ี  3   
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินโครงการ 
 ระบผุลการด าเนินโครงการประกอบด้วย  จ านวนผู้เข้ารับบริการ  รายช่ือผูเ้ข้ารบับริการพร้อม
สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท ์
 
ภาพกิจกรรม 
  

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพที่  3.1 ภาพที่  3.2 
  

ภาพกิจกรรม 
  

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพที่  3.3 ภาพที่  3.4 
  

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพที่  3.5 ภาพที่  3.6 
  

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพที่  3.7 ภาพที่  3.8 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ระบผุลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 
ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ระบผุลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
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บทท่ี  4 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

สรุปผล 
 สรุปผลการด าเนินโครงการและผลการประเมินในภาพรวม ว่าเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงผลการด าเนินโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
เชิงปริมาณ :    
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ คน   
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
  (ระบุช่ือเครอืข่าย..........................................................................) 

เครือข่าย   

- จ านวนผู้ให้บรกิาร (อาจารย)์  
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 

คน   

- จ านวนผู้ให้บรกิาร (นักศึกษา)  คน   
  (ลักษณะการมสี่วนร่วม................................................................. )    
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ :    
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการในกระบวนการให้บรกิาร ร้อยละ   
- ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (จากผลการติดตามการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์) 
ร้อยละ   

 
ข้อเสนอแนะ 
           (ข้อเสนอแนะ) 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ 
 ระบุองค์ความรู้ที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
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ภาคผนวก  
  

1. ส าเนาหนงัสือขออนุมัติโครงการ 
2. ส าเนาตัวโครงการ 
3. ส าเนาหนงัสือเชิญวิทยากร 
4. ส าเนาหนงัสือตอบรับการเป็นวิทยากร (ถ้ามี) 
5. ประวัติวิทยากร 
6. ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
7. ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีบุคลากรภายใน) 
8. ส าเนาหนงัสือตอบรับเข้าร่วมโครงการ / ใบสมัคร 
9. ส าเนาใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการและวิทยากร 
10. แบบส ารวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยกาฬสนิธ์ุ 
11. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
12. แบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
13. แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือน  
14. แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ  
15. หลักฐานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจัย (ถ้ามี)  

(ส าเนารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, แนวทางการบูรณาการ, หลักฐานการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ) 
16. หลักฐานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน (ถ้ามี)  

(ส าเนา มคอ. 3, แนวทางการบรูณาการ, หลกัฐานการประเมนิผลส าเรจ็ของการบรูณาการ) 
17. หลักฐานความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
18. หลักฐานการเผยแพร่ความรูสู้่สาธารณชน (ถ้ามี) 
19. หนังสือร้องขอ (ถ้ามี) 
20. เอกสารประกอบการประชุม (วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน) 
21. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ (หลักสูตร, หนังสือประชาสัมพันธ์, ก าหนดการ) 
22. ส าเนาสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ  
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งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ |  
 

 

 
แบบฟอร์มส าหรับคณะ/หน่วยงาน 

 
แบบฟอร์มส าหรับคณะ/หน่วยงาน 

1. รายงานสรุปผลการให้บริการวิชาการตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 

 
 
2. รายงานสรุปผลการให้บริการทางวิชาการของบุคลากรตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
แบบรายงานตามตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ 
การให้บริการทางวิชาการของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ................ 

หน่วยงาน คณะ............................................. 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
สังกัด 

(ระบุสาขาวิชา) 

ต าแหน่ง ประเภทการให้บริการ 

หลักฐาน 
(เลขที่ค าสั่ง, 
เลขที่หนังสือ

ราชการ) อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
สา

ยส
นับ

สน
ุน 

วิท
ยา

กร
บร

รย
าย

/
อบ

รม
 

อา
จา

รย
์พเิ

ศษ
 

กร
รม

กา
ร/

ผูเ้
ชี่ย

วช
าญ

 
ด้า

นวิ
ชา

กา
รแ

ละ
ด้า

น
วิช

าชี
พ 

กร
รม

กา
รวิ

ทย
านิ

พน
ธ์ 

ที่ป
รกึ

ษา
วิท

ยา
นิพ

นธ์
 

อื่น
ๆ 

            
            
            
            
            
            
            

 

 


