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คู่มือการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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คานา
คู่มือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทาขึ้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาการให้มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจ และตัวชี้วัดของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดในคู่มือประกอบด้วย แนวปฏิบัติใน
การให้บริการทางวิชาการ การสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การจัดทาข้อเสนอ
โครงการ แนวปฏิ บั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบ ประมาณด าเนิ น งาน การประเมิ น โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการ
และการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ
หน่วยบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิ ชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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บทนา
ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พัฒนา
หลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ 4 ปี) โดยดาเนินการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยการ
สาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ในปี พ.ศ.2545 ได้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งแผน ก และแผน ข ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพะเยา
ในปี พ.ศ. 2546 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในคราวประชุมครั้งที่ 107/(3/2546) วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยมีมติให้เริ่มดาเนินงานในรูปแบบคณะฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก) โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นาด้านวิชาการ และบริหารงานสาธารณสุขแนว
ใหม่ รวมทั้งการวิจั ย เพื่อการพัฒ นาและการหาความรู้ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อแก้ปัญหาทางด้ านสุ ขภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของสังคม
ในปี พ.ศ. 2549 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสานักงาน อยู่ที่ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านสาธารณสุข จานวน 6 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ในปี พ.ศ. 2551 คณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทาหลักสูตรใหม่ จานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ในปี พ.ศ.2553 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้ ย้ า ยส านั ก งาน มาอยู่ ที่ ชั้ น 3 อาคารเอกาทศรถ โดยได้ มี
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จานวน 7 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญา
สร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล
ปณิธาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ทาหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการเรียนรู้ด้านการสาธารณสุข เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”
“Learning Institution in Public Health to be accepted at the National and International Levels”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ด้านสาธารณสุขและ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความจาเป็นด้านสุขภาพของสังคม และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่ งเสริ มการบริ การวิช าการในรูป แบบที่ ห ลากหลาย โดยใช้การจัดการความรู้ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติ
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์
1. เป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข และการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. เป็นคณะฯ ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความจาเป็น
ด้านสุขภาพของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. เป็นแหล่งบริการวิชาการ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
4. เป็นคณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ
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3. นโยบายการพัฒนา
3.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านหลักสูตร
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
และความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่ชนบทของประเทศไทย โดนเน้น
Primary health care และ Health promotion
- ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน Problem based learning, Community based learning
โดยมี นิ สิ ต เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบู รณาการในทุ ก ด้ าน สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รับ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ทุกหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรของคณะฯในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
ด้านคณาจารย์
- พัฒนาคณาจารย์ให้มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการสอน
- ผลักดันให้คณาจารย์จัดทาวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น
- เร่งรัด/สนับสนุน การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการตามแผนที่กาหนด
- จัดหา/สนับสนุนให้คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ประสานงานคณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ/เอกชนมาร่วมจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาแหล่งฝึกงานของนิสิต
- รับสมัครคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกที่คณะขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
นิสิต/แหล่งฝึกงาน
- สนับสนุนให้นิสิตได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมรมศิษย์เก่า,ชุมชนและองค์กร ทางวิชาชีพสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาโดยการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
- จัดหาและพัฒนาแหล่งฝึกงานของนิสิตในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน และเครือข่ายร่วมกันในหลักสูตร
- สนับสนุนให้นิสิตทุกหลักสูตรได้ฝึกคิด ฝึกทักษะ ผ่านการปฏิบัติงานจริงหรือศึกษาดูงานแบบบูรณาการ
- จัดทาระบบติดตามนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด และส่งเสริมพัฒนา
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เทคโนโลยีการสอน/สิ่งสนับสนุนอื่นๆ
- ใช้ระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุน/จูงใจ ให้คณาจารย์ผลิตเอกสารการสอน/ตารา
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นชุมชน/ปัญหาเป็นฐานและนิสิตเป็นศูนย์กลาง
- จัดหาครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและรวดเร็วตอบสนองการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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3.2 นโยบายด้านการวิจัย
- มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
- ส่งเสริมให้อาจารย์ในระดับปริญญาโทมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในระดับปริญญาเอกได้เพิ่มผลงานการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มทักษะด้านการวิจัยและสนับสนุนจูงใจคณาจารย์จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก
- พัฒนาระบบอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้อาจารย์ ป.เอก ทาการวิจัยร่วมกับอาจารย์ ป.โท/ตรี เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการทาวิจัย
- จัดทาแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการทาวิจัย การเขียนบทความวิจัย เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่และผลิตผลงานทางวิชาการ/ตารา
3.3 นโยบายบริการวิชาการ/บริการสุขภาพ
- สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/จัดบริการให้แก่สังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพในปัจจุบันผ่าน Website และสื่อประเภทต่างๆ
- จัดมีการจัดบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะฯ โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุข, ชมรมหมออนามัย, กระทรวงแรงงาน/การ
ท่องเที่ยวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ค วามหลากหลายในสถานปฏิบัติ ก ารแพทย์ แผนไทยประยุ ก ต์ มี ก าร
ให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยครบวงจร เช่น การตรวจวินิจฉัย สั่งการรักษา การหัตถ
บาบัด การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การจ่ายยาสมุนไพร และการดูแลมารดาหลังคลอด รวมทั้ง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างรายได้ให้แก่คณะฯ
3.4 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- จัดให้ทุกหลักสูตรบูรณาการและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิต
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร จัดกิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามโอกาสและเทศกาล
อย่างเหมาะสม
3.5 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่ สกอ.และ สมศ.กาหนด
- สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ เข้าใจมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
- นาผลการประเมินแต่ละรอบมาร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
3.6 นโยบายด้านการบริหาร
- การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม/คณะทางาน (Team=Trust)
- การจัดการแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมเสมอภาค ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร ทุกคนมีคุณค่า
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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- การบริหารงบประมาณแบบสมดุล/เกินดุล (เน้นการจัดหารายได้ ประหยัด/ควบคุมรายจ่ายจาแนกตาม
หลักสูตร)
- การจัดตั้งภาควิชาส่งเสริมสุขภาพ (อนามัยชุมชน) และภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
- เพิ่มจานวนรับนิสิตในระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
- เปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
- เน้นการสื่อสาร/เพิ่มช่องการสื่อสาร เพื่อทาความเข้าใจในคณะให้มีประสิทธิภาพ
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีและปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒ นาคุณภาพการวิจัยให้ เป็นที่ยอมรับ นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสั งคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย
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คานิยาม
บริการทางวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและ ชุมชน
โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชนอันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สั งคม โดยอาศัยความรู้และ
ความสามารถทางวิชาการตลอดจน การสร้างหรือเสริมประสบการณ์ในการประยุกต์วิชาการให้เหมาะสมกับสังคมไทย
และการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะ หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ขอรับการบริการวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชุมชน หมายถึง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ของคณะฯ ซึ่งมีอยู่ ด้วยกัน 7 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียน/
นักศึกษาปัจจุบัน (นอกสถาบัน) บุคลากรภายใน ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน บุคลากร/หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
สังคม/ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
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กระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม
ความหมายการบริการวิชาการแก่สังคม
การบริ การวิช าการแก่สั งคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้ บริการแก่สั งคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
การให้บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่ง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนา ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของ
ตนเอง
สรุปกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม หมำยถึง กำรที่สถำบันกำรศึกษำอยู่ในฐำนะเป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็น
แหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร หรือทำหน้ำที่ใดๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำขึ้นของชุมชนในด้ำนวิชำกำรหรือกำรพัฒนำควำมรู้
ตลอดจนช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และมีผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้ำน
ต่ำงๆ และทำให้ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองได้ตำมศักยภำพ
ประเภทงานบริการทางวิชาการของสถาบันการศึกษา
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ได้กำหนดลักษณะและขอบเขตของ
การบริการวิชาการ (สมศ.,2554) ดังนี้
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน แบบให้เปล่า และแบบว่าจ้าง
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน และการจัดการ
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
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ลักษณะของกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม
1. กิจกรรม/โครงการที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่มีลักษณะตาม
นิยามที่ สมศ.และ สกอ. กาหนด
2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึ่งในที่นี้เรียกว่า ผู้มีส่วนได้เสี ย(Stakeholders)
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ ด้วยกัน 7 กลุ่ม ได้แก่
2.1 นักเรียน/นิสิตปัจจุบัน (นอกสถาบัน)
2.2 บุคลากรภายใน
2.3 ศิษย์เก่า
2.4 ตลาดแรงงาน
2.5 บุคลากร/หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
2.6 สังคม/ชุมชน
2.7 ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการให้การบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่ได้
5. ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มมีเป้าหมายก่อน เพื่อให้โครงการ
ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
6. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนบางส่วน
หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจานวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอกก็ได้
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ลักษณะงานบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภารกิจ หลั กที่สาคัญอย่ างหนึ่งของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือการให้ บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลั ย นเรศวร ได้ดาเนิ น งานและพัฒ นาการให้ บริการวิช าการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตามสาขาวิช าที่
คณะวิ ช ามี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ในภาพรวมของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในด้านการให้บริการวิชาการมีความครบถ้วน คณะฯ จึงได้รวบรวมลักษณะงานบริ การ
วิชาการขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกติดต่อขอรับบริการไปยังหน่วยงานที่ให้บริการ
วิชาการได้โดยตรง หรือ ขอรับบริการผ่านมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การให้ บ ริ ก ารแบบให้ เ ปล่ า กลุ่ ม เป้ า หมาย อาทิ ชุ ม ชน ที่ มี ค วามต้ อ งการรั บ บริ ก ารจากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
2. การให้บริการโดยไม่มุ่งผลกาไร กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองในการดาเนินการหรือ
กลุ่ มที่มีงบประมาณจ ากัด ซึ่งคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ให้ บริการในลั กษณะร่ว มสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย เช่น การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ ให้บริการทาง
วิชาการด้านบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น
3. การให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพือ่ จัดหารายได้ หรือเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
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แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร มีกำรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์กำรให้บริกำร
วิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ โดยมีกำรดำเนินงำน ดังนี้
กระบวนการบริการทางวิชาการ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำร และได้ดำเนินกำร
ตำมระบบที่วำงไว้ โดยเริ่มจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อกำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ แล้ วนำไป
จัดทำแผนบริกำรทำงวิชำกำร เพื่อจัดหำงบประมำณสนับ สนุน โดยในส่วนของคณะฯ เองมีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
ทำงวิชำกำรกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ กำรปฏิบัติงำนประจำด้ำนอื่น ๆ ของอำจำรย์และบุคลำกร เช่น
กำรนำนิสิตไปจัดทำโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนอกจำกนั้นแล้ว ยังมีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย เช่น มีกำรนำผลกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์จริงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคมในหลำยภำคส่วน ตลอดจนนำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำพัฒนำ ต่อยอดไปสู่กำรทำ
วิจัยเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น ต่อจำกนั้น คณะฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินผลสำเร็จของกำรบริกำรทำงวิชำกำร
และมี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง กำรบู ร ณำกำรงำนบริ ก ำรทำงวิ ช ำกำรแก่ สั ง คมกั บ กำรเรี ย นกำรสอน
และกำรวิจัย สรุปกระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำร ดังต่อไปนี้
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กระบวนการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
และจัดทาแผนบริการวิชาการ
เสนอแผนบริการวิชาการต่อกรรมการประจาคณะ
จัดทาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม (KPI) ของคณะ
จัดทารายงายสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการ
- เผยแพร่บคุ ลากรภายในมหาวิทยาลัย - เผยแพร่สู่สาธารณชน

การบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

การบูรณาการกับการเรียนการวิจัย อย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

ประเมินความสาเร็จของการบูรณาการโดยผูร้ ับผิดชอบโครงการเป็นผู้กาหนดตัวชี้วัด
นาผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการและและการวิจัย
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กระบวนการบริการทางวิชาการ สรุปการดาเนินการ ได้ดงั นี้
1. การสารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี)
ในการบริการวิชาการนั้น จาเป็นต้องเริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชน (จากการร้องขอชุมชนหรือ
จากข้อมูลทางวิชาการ) เพื่อกาหนด เป้าหมายการเรียนรู้ และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อนาไปจัดทาเป็นโครงการ
โดยกาหนดตัวบ่งชี้ ความสาเร็จ และเป้าหมายร่วมกับชุมชน สาหรับแบบสารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการ
ของชุมชน คณะมีแบบฟอร์มสารวจความต้องการ (ดูตัวอย่างในภาคผนวก)
2. จัดทาแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการวิชาการตามลาดับขั้นตอน
ในขั้นตอนนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นาเสนอแผนบริการวิชาการต่อผู้มีอานาจอนุมัติ ตามลาดับขั้นตอน คือ
เสนอต่อกรรมการประจาคณะ ต่อจากนั้นงานนโยบายและแผนนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลาดับ
3. แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ
เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการมาให้ ทางงานนโยบายและแผนจะแจ้งผลการพิจารณามายัง
คณะ หลังจากนั้นคณะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทราบ และดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดาเนินการตามแผนได้ ต้องแจ้งการขยายเวลาเพื่อปรับแผนการดาเนินการไป
ยังงานนโยบายและแผน และงานนโยบายและแผนจะนาเรื่องเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทาและขออนุมัติโครงการ
เมื่อแผนบริการวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ โดยจัดทาและขออนุมัติโครงการ
และใช้แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการ และดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวของมหาวิทยาลัย
5. การดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ในการดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ
ขั้นดาเนินการ และขั้นหลังดาเนินโครงการ
5.1 ขั้นเตรียมการ มีการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
2. เชิญวิทยากร
3. ขอยืมเงินทดรองจ่าย
4. ขอจัดซื้อจัดจ้าง
5. ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (ถ้ามี)
6. ขออนุญาตใช้สถานที่
7. ขออนุญาตพานิสิตออกนอกสถานที่ (ถ้ามี)
8. ขออนุมัติเบิกจ่าย
ทั้งนี้ แต่ละโครงการอาจมีการดาเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะของโครงการ
เช่น มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5.2 ระหว่างดาเนินโครงการ มีการดาเนินการ ดังนี้
5.2.1 ประเมิ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ ปรั บ กิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
5.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดาเนินโครงการที่กาหนดไว้
5.2.3 ถอดบทเรี ย นระหว่ า งด าเนิน กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น การสรุ ป ความรู้ค วามเข้ า ใจของ
ผู้รับบริการหลังปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ
5.3 หลังดาเนินโครงการ มีการดาเนินการ ดังนี้
5.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ จานวนผู้ เข้าร่ว ม ความรู้ความเข้ า ใจ
ความพึงพอใจ
5.3.2 ทาหนังสือขอบคุณวิทยากร
5.3.3 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ (ภายใน 15 วัน
หลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย)
5.3.4 การสรุปผลการดาเนินโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการโครงการที่ได้กาหนด
ไว้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น
6. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้ บริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทาการ
ติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
7. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
เมื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิ ดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความสาเร็จของการ
ให้บริการตามตั วชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกาหนดไว้ ซึ่งจะต้ องมีการประเมินให้ เห็นถึงผลความส าเร็จของการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจั ย และจัดทาสรุปผลโครงการในรูปเล่ม
รายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้คณะ จานวน 1 ชุด และคณะก็จัดส่งไปยัง มหาวิทยาลัย และ
แหล่งทุน จานวน 3 ชุด
8. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
นาผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม / งบประมาณ / คณะดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ
9. นาความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยในการนาความรู้
ประสบการณ์ จ ากการบริ การทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยนั้น สามารถทาใน
แนวทางต่อไปนี้
9.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย /โจทย์วิจัย เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย
9.2 จัดทาหลักสูตรอบรมระยะสั้น
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9.3 จัดทา มคอ. 3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น
กาหนดให้นิสิตนาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุชื่อโครงการ
บริการวิชาการ
9.4 จัดทา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3
10. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
คณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ สู่ บุ คลากรภายในหน่วยงาน เผยแพร่ทาง website ของคณะ และรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยนเรศวร
กล่าวโดยสรุปคณะ ได้พัฒนากระบวนการบริการทางวิชาการ โดยวางแนวทางและขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการบริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น
และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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แนวทางและกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน และการวิจัย
แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการ
จากความสาคัญที่กาหนดให้งานบริการวิชาการ ที่ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย จึงมีแนวทางและกระบวนการที่จะสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ในการบูรณาการกับงาน
ทั้ง 2 ได้ดังนี้
1. จัดให้มีเครือข่ายการให้บริการ โดยร่วมกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการร่วมให้บริการ
วิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เกิดเครือข่าย และการบูรณาการแบบสหวิชาการระหว่างสาขาวิชา/ภาควิชา
จนถึงคณะ
2. จัดให้มีนิสิตในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ ร่วมดาเนินงานโครงการในฐานะผู้ช่วยอาจารย์
เพื่อการเรียนรู้ของนิสิตจากประสบการณ์จริง จากการให้บริการวิชาการและนาประสบการณ์ดังกล่าวมาต่อยอดองค์
ความรู้ในชั้นเรียนในเชิงทฤษฎี
3. นาประเด็นปัญหา ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการหรือจากผู้รับบริการมาต่อยอดไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรายวิชาที่สอนหรือกาหนดเป็นหัวข้อวิจัย หรือเป็นกรณีศึกษาสาหรับนิสิตในชั้นเรียน
4. นาผลจากการวิจัยไปถ่ายทอดสู่การนาไปใช้ประโยชน์จริง ผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการโดยใส่เนื้อหา
และผลการวิจัยในเอกสารประกอบการให้บริการวิชาการ
5. จัดทา มคอ. 3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดยกาหนดให้ นิสิตนาองค์
ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากรายวิชาที่เรียน นาไปสร้างสรรค์สู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยไป
จัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุอ้างอิงถึงชื่อโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
(กิจกรรมพัฒนานิสิตนอกหลักสูตร)
6. การบู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอน ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานอย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
การประมวลการสอน (มคอ 3) การสรุปผลสิ่งที่ได้จากการบริการวิชาการที่จะนามาพัฒนาการเรียนการสอน ภาพถ่าย
เอกสารการสอน แฟ้มงาน หนังสือขอบคุณ ตลอดจนชิ้นงาน เป็นต้น
7. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย ต้องมีหลักฐานอย่างน้อยประกอบด้วย รายงานผลการวิจัย
การประเมินผลการนาไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/ชื้นงาน หรือสื่ออื่นๆ เป็นต้น
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ประเด็นปัญหา

การเรียนการสอน

การบริการวิชาการ

การวิจัย

องค์ความรู้
ภาพที่ 1 แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการ

แนวทางการนางานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ก ารวิ ช าการมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน โดยให้ ผู้ ส อนน าความรู้ จ าก
ประสบการณ์จริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อให้ นิสิตเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และได้ใช้
ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม
2. แนวปฏิบัติ
2.1 กาหนดให้นิสิตในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ เป็นวิทยากรผู้ช่วยผู้นากิจกรรม
ตอบปัญหา และช่วยฝึกปฏิบัติ หรือร่วมจัดนิทรรศการ
2.2 สอดแทรกเนื้อหาความต้องการแก้ปัญหาของผู้รับบริการวิชาการเป็นตัวอย่าง/กรณีศึกษาหรือ
บทเรียน ในขณะจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นนิสิต
2.3 ปรั บ ล าดับ หั ว ข้อการสอนของรายวิชาในแผนการบริห ารการสอน ทั้งในส่ ว นภาคทฤษฎี/
ภาคปฏิบัติ รวมทั้งการมอบหมายให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเตรียมออกแบบงานให้บริการวิชาการ ให้
มีความสอดคล้องกับงานที่มอบหมายในรายวิชา
2.4 สนับสนุนให้นิสิต ดาเนินการให้บริการวิชาการภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอนตามความ
เหมาะสม (ถ้ามี)
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3. รูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนสามารถดาเนินการได้ 2
รูปแบบ/วิธี ดังนี้
แบบที่ 1 : การนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาประยุกต์ใช้ในรายวิชา
ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. สารวจความต้องการชุมชน
2. จัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการชุมชน
3. แสวงหาความรู้จากการบริการวิชาการ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นต้น
4. สรุปบทเรียน หรือสังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
5. พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ / อาจเปิดรายวิชาใหม่จาก
องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
6. ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
7. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรม (การถ่ายทอดและปฏิบัติ) โดยให้ นิสิตลงมือปฏิบัติ
ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ฯลฯ ร่วมกับชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการ
8. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์สังเกตพฤติกรรม รวมทั้งดาเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิต
9. ผู้สอนกับนิสิตร่วมกับกลุ่มที่รับบริการ ดาเนินการถอดบทเรียนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือหรือแนวทางพัฒนางานบริการวิชาการต่อไป
แบบที่ 2 : แบบให้นันิสิตมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ/นิสิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การบริการวิชาการได้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ และพิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้
จากการบริการวิชาการ / อาจเปิดรายวิชาใหม่จากองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ
2. ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
3. ฝึกปฏิบัตินิสิต โดยให้นิสิตค้นคว้าและเรียนรู้ เพื่ออภิปรายสถานการณ์ พร้อมทั้งการค้นพบองค์
ความรู้/เทคนิคการบริการวิชาการด้วยการปฏิบัติจริง จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
4. มอบหมายงานให้นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการกับชุมชน เช่น ร่วมเป็น
ผู้ช่วยวิทยากร หรือ ให้ลงพื้นที่ชุมชนดาเนินงานบริการวิชาการ โดยให้นิสิตเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการ/เทคนิคเอง
5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้นิสิตประเมินผลงานตนเอง รวมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ และให้อาจารย์สังเกตพฤติกรรมรวมทั้งวัดและประเมินผล
จากผลงานนิสิต
6. ผู้สอนกับนิสิตร่วมกับกลุ่มที่รับบริการ ดาเนินการถอดบทเรียนการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือหรือแนวทางพัฒนางานบริการวิชาการต่อไป
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แนวทางการนางานบริการวิชาการบูรณาการกับการวิจัย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ การวิช าการมีความเชื่อมโยงกับการวิจัย โดยสามารถนาผลงานวิจัยไปสู่ การแก้ปั ญหาหรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ผู้สอนนาองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาที่พบระหว่า งการ
ให้บริการวิชาการ มาพัฒนาหรือสร้างเป็นโจทย์
2. แนวปฏิบัติ
1. การให้บริการวิชาการ ควรใส่เนื้อหาและผลงานวิจัยลงในเอกสารประกอบการบริการวิชาการ
2. นาปัญหาที่ได้รับทราบจากผู้รับบริการวิชาการ หรือจากการให้บริการวิชาการมากาหนดเป็นหัวข้อ
การวิจัย หรือหัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษาในวิชาเรียน
3. รูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย
สามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ/วิธี ดังนี้
แบบที่ 1 : การนาองค์ความรู้ /ผลงานวิจัยไปให้บริการวิชาการกับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายมีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยในโครงการให้ชัดเจนว่า จะนาผลส่วนใดของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร และกับกลุ่มไหน
2. ระหว่างการดาเนินงาน ที่มีการนาผลงานวิจัยไปบริการวิชาการกับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายให้ทาการ
บันทึกการประชุมการติดต่อประสานงาน ตลอดระยะเวลาดาเนินงาน
3. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และติ ด ตามการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ จ ริ ง โดยการ
บันทึกภาพและจัดทารายงาน
4. ให้ชุมชน/หน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการวิชาการจากผลงานวิจัย ลงนามในบันทึกหรือทา
หนังสือยืนยันการนาไปใช้ประโยชน์
5. ดาเนินการติดตามและประเมินผลการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้จริงจากชุมชน
แบบที่ 2 : การสร้างโจทย์วิจัยจากประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการบริการวิชาการมีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. นาประเด็น ข้อสงสัย ปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการวิชาการมาวิเคราะห์
2. พัฒนาโจทย์วิจัยขนาดเล็กหลายๆ หัวข้อ ที่สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จในปีเดียวกันซึ่ง
อาจารย์สามารถดาเนินการวิจัยเอง หรืออาจนาโจทย์วิจัย มาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมอบหมาย
โจทย์วิจัยที่เป็นหัวข้อย่อยให้นิสิตได้ทาปัญหาพิเศษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัย
3. ดาเนินงานวิจัย หากต้องลงไปทางานวิจัยหรือรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่/กับ
กลุ่มเป้าหมาย ให้ทาการสรุปหรือจดบันทึกข้อมูลประสานงาน/ปรึกษาหารือกับชุมชน
4. เมื่องานวิจัยเสร็จ นาองค์ความรู้/ผลงานวิจัยไปบริการวิชาการตามขั้นตอนของแบบที่ 1 ต่อไป
5. ดาเนินการติดตามและประเมินผลการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้จริงจากชุมชน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มสารวจความต้องการของชุมชน
แบบฟอร์ ม การส ารวจความต้ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
คาชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้สร้ำงขึ้น เพื่อสำรวจควำมต้องกำรในกำรรับบริกำรวิชำกำรของชุมชน/หน่วยงำน ที่อยู่ ใน
พื้น ที่รั บ บริ กำรของคณะสำธำรณสุ ขศำสตร์ มหำวิทยำลั ยนเรศวร ซึ่งจะนำผลกำรส ำรวจมำประกอบกำรจัดทำ
แผนงำนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ควำมเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้มีควำมเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป จึงขอควำมร่วมมือกรอกข้อมูลตำมควำมคิดเห็นของ
ท่ำนให้ครบถ้วน จักขอบคุณยิ่ง
(กรุณำขีดเครื่องหมำย / ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
1.1 ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล................................................................................................................................
1.2 เพศ ( ) หญิง ( ) ชาย
1.3 อายุ ( ) ต่ากว่า 25 ปี ( ) 26-35 ปี ( ) 36-45 ปี ( ) 46-55 ปี ( ) มากกว่า 55 ปี
1.4 การศึกษา ( ) ต่ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
1.5 อาชีพ/หน่วยงาน ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ/กิจการ ( ) ค้าขาย
( ) พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

( ) อื่นๆ ระบุ.........................................

1.6 ชื่อ-ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานที่ทางาน/ที่อยู่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ/
ประสานงานต่อไป)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา/ชุมชน/หมู่บ้าน...........................................................................................
ที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขที่...........หมู่ที่.............ถนน............................................ตาบล...................................................
อาเภอ........................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...............................
เบอร์โทรศัพท์....................................................โทรสาร........................................อีเมล์.................................
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของผู้ตอบแบบสารวจ (กรุณาระบุเลือกประเภทหน่วยงาน)
2.1 ชุมชน/หมู่บ้าน : ชื่อผู้นา/หมู่บ้าน............................................................เบอร์โทรศัพท์...........................
- จานวนสมาชิกในชุมชน/หมู่บ้าน..........................คน
- สมาชิกในชุมชนมีอาชีพหลัก..........................................มีอาชีพเสริม........................................
- ลักษณะทรัพยากรของชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน.........................................................................
- หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลสนับสนุนชุมชนในปัจจุบัน.........................................................................
2.2 สถานศึกษา : ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา.............................................................เบอร์ โทรศัพท์.....................
- จานวนสมาชิกในสถานศึกษา..........................คน : ครูและเจ้าหน้าที่............คน นักเรียน........คน
- ประเภทสถานศึกษา ( ) ของรัฐ ( ) เอกชน ( ) สังกัด อปท. ชื่อ.....................................................
( ) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................... ....
- เปิดสอนในระดับ ( ) อนุบาล ( ) ประถมศึกษา ( ) ขยายโอกาส ( ) มัธยมศึกษา ( ) อุดมศึกษา
2.3 หน่วยงาน/องค์กร : ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน.......................................................เบอร์โทรศัพท์........................
- จานวนสมาชิกในหน่วยงาน..........................คน
- ประเภทของหน่วยงาน ( ) องค์กรภาครัฐ ( ) องค์กรเอกชน ( ) รัฐวิสาหกิจ
( ) อื่นๆ ระบุ.......................................................................................
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1 ท่านรู้จัก/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร มากน้อยเพียงใด
( ) ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ( ) ทราบ/รู้จักน้อย ( ) ทราบ/รู้จักปานกลาง ( ) ทราบ/รู้จักมาก
3.2 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร หรือไม่
( ) ไม่เคยใช้บริการ เนื่องจาก....................................................................................................................
( ) เคยใช้บริการ ในด้าน/เรื่อง.................................................................................................................
จากหน่วยงาน (สาขาวิชา)..........................................................................................................................
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3.3 ประเภทการบริการวิชาการที่ต้องการ หรือต้องการความช่วยเหลือ
( ) การรับคาปรึกษา เรื่อง........................................................................................................
- สถานที่ให้บริการ ( ) ในมหาวิทยาลัย ( ) ในชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา
- ระยะเวลา ( ) 1-2 วัน ( ) 2-3 วัน ( ) 3-5 วัน ( ) มากกว่า 5 วัน ( ) อื่นๆ ระบุ..............
- ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ ( ) วันธรรมดา เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) อื่นๆ ระบุ................................................
( ) การฝึกอบรม เรื่อง........................................................................................................
- สถานที่ให้บริการ ( ) ในมหาวิทยาลัย ( ) ในชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา
- ระยะเวลา ( ) 1-2 วัน ( ) 2-3 วัน ( ) 3-5 วัน ( ) มากกว่า 5 วัน ( ) อื่นๆ ระบุ..............
- ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ ( ) วันธรรมดา เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) อื่นๆ ระบุ................................................
( ) การประชุม/สัมมนา เรื่อง........................................................................................................
- สถานที่ให้บริการ ( ) ในมหาวิทยาลัย ( ) ในชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา
- ระยะเวลา ( ) 1-2 วัน ( ) 2-3 วัน ( ) 3-5 วัน ( ) มากกว่า 5 วัน ( ) อื่นๆ ระบุ..............
- ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ ( ) วันธรรมดา เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) อื่นๆ ระบุ................................................
( ) การใช้สถานที่ และอุปกรณ์/เครื่องมือ ด้าน...................................................................................
- สถานที่ให้บริการ ( ) ในมหาวิทยาลัย ( ) ในชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา
- ระยะเวลา ( ) 1-2 วัน ( ) 2-3 วัน ( ) 3-5 วัน ( ) มากกว่า 5 วัน ( ) อื่นๆ ระบุ..............
- ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ ( ) วันธรรมดา เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.
( ) อื่นๆ ระบุ................................................
( ) การบริการทดสอบ ตัวอย่าง/ผลิตภัณฑ์..........................................................................................
( ) การรับบริการอื่นๆ ระบุ................................................................................................................
3.4 ท่านคิดว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
( ) เวบไซต์ ( ) แผ่นพับ/โบชัวร์ ( ) จัดนิทรรศการแบบ Road Show
( ) หนังสือ/จดหมายประชาสัมพันธ์ ( ) อื่นๆ ระบุ.........................................................................
3.5 ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพิ่มเติม................................................................................
ลงชื่อผู้สารวจ....................................................วันที่.........../............/........
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แบบ มน. ๒

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการฯ (แผ่นดิน)
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .........
๑. องค์ประกอบของโครงการ
๑.๑ ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ...........................(กรณี
เป็นโครงการต่อเนื่อง ให้ระบุครั้งที่ของโครงการด้วย)
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/อาเซียน.......................................................................................
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด....................................................................................
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่สังคม.....................................
 มีการใช้องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีเอกลักษณ์.....................................................
 เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล............................
๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................................
๑.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ..........................................................................................................................
๑.๔ หลักการและเหตุผล ..............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๕ วัตถุประสงค์...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๖ เป้าหมายตัวชี้วัด (ภาคบังคับตาม พ.ร.บ.)
คาชี้แจง โปรดระบุเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมภายในโครงการ โดยเป้าหมายที่เป็น
ร้อยละ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๕
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
- เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ ร้อยละ..............
- เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ.................
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
- เชิงปริมาณ : จานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
........................... โครงการ/............................กิจกรรม
: จานวนการให้รับบริการรวมทุกครั้ง (กรณีของ รพ.)/ จานวนการให้บริการชันสูตร
พลิกศพ ……………....... ครั้ง
: จานวนผู้เข้ารับบริการ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ..................... คน
- เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ ..................
- เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ ................
- เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
......................... บาท
๒. ประเภทของโครงการ
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  หน้าประเภทโครงการและตัวชี้วัด ที่ใช้ภายในโครงการ และโปรดระบุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดให้ครบถ้วน (โครงการบริการวิชาการต้องมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ การวิจัย อย่างน้อย
๑ ตัวชี้วัด)
ประเภทที่ ๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัยใน
โครงการอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ (โปรดระบุอย่างน้อย ๑ ตัวชี้วัด)

การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
 การนาขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา (โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดทุกข้อ)
- ชื่อหลักสูตร / รายวิชา
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- โปรดระบุรูปแบบการปรับปรุงรายละเอียดแผนการสอน (เป็นหลักฐานที่ต้องแนบเมื่อปิดโครงการ)
 เปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
 เปรียบเทียบของเดิมและของใหม่ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ระบุรูปแบบการลงฝึกปฏิบัติแบบเดิม
ระบุรูปแบบการลงฝึกปฏิบัติแบบใหม่
 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป ตามแบบ มคอ.๕ รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (ข้อที่ ๓ ของแบบ มคอ.๕)
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 รูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดของการนานิสิตลงปฏิบัติงาน
- ระบุจานวนนิสิตที่ลงฝึกปฏิบัติงาน ................................ คน ชั้นปี ……………………………………………………….
- ชื่อรายวิชาที่ดาเนินการนานิสิตลงฝึกปฏิบัติตามแผนที่วางไว้……............……………………………………………… รหัส
รายวิชา……………………………………………………………………………………………..…………………………………..
- รูปแบบการลงฝึกปฏิบัติ (โปรดระบุกิจกรมที่นิสิตต้องดาเนินการในการลงฝึกปฏิบัติงานตามแผน)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 รูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดการบูรณาการเปิดรายวิชาใหม่
แนวทางและรูปแบบการบูรณาการรายวิชา โปรดระบุ
- ชื่อหลักสูตร / รายวิชา (ระบุแยกประเภทแต่ละรายวิชา)…………………………………………………….……………..
- ขั้นตอนและวิธีการในการบูรณาการ (ตามแผนที่วางไว้)
........................................................................................................................................... ..............................................
...................................................................................................................................................................
- การติดตามการเปิดรายวิชาทาได้โดยวิธีใด
..............................................................................................................................................................................
 รูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทาตาราและหนังสือ
จานวนตารา/หนังสือที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม……………………………………เล่ม
ระบุชื่อตาราหรือหนังสือ
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………………...............
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………………...............
ระบุวิธีการเผยแพร่หนังสือ/ตาราให้เห็นอย่างชัดเจน
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ระบุรายละเอียดหน่วยงานที่นาหนังสือ/ตารา หรือรายงานผลการดาเนินงานด้านบริการวิชาการได้ใช้ประโยชน์
(หน่วยงานใดบ้าง จานวนเท่าไหร่)
................................................................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................
 รูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน
จานวนผลงานที่จะตีพิมพ์/นาเสนอ/เผยแพร่ …………………………………………ผลงาน
ชื่อการประชุมที่นาเสนอผลงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อผลงานที่นาเสนอ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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นาเสนอระหว่างวันที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 รูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
จานวนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จากการดาเนินกิจกรรม……………………………………หัวข้อ
ระบุรายชื่อหัวข้อและนิสิตที่รับผิดชอบ
๑) หัวข้อวิทยานิพนธ์…………………………………………………………………………………………………………………….....
ผู้รับผิดชอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………….

การบูรณาการเข้ากับการวิจัย
 รูปแบบรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาผลงานวิจัย
กรณีที่ 1 ได้โจทย์วิจัยจากการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
จานวนผลงานวิจัยที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม……………………………………ผลงาน
ระบุชื่อของหัวข้อวิจัย
๑) หัวข้อวิจัย……………………………………………………………………………………………………………....................
ผู้รับผิดชอบ ………………………………………………………………………………………………………………………….
แหล่งงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (ถ้าสามารถระบุได้ โปรดระบุ)
 แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน............................................................................................
 แหล่งเงินรายได้.................................................................................................................
 แหล่งทุนภายนอก..............................................................................................................
กรณีที่ 2 การนาผลงานวิจัยมาต่อยอดในโครงการบริการวิชาการ
จานวนผลงานวิจัยที่นามาถ่ายทอด……………………………………ผลงาน
ระบุชื่อของหัวข้อวิจัย
 ชื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ถูกนาไปถ่ายทอด ………………………………………………..………………..
 พื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอด
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด………………..คน
 รูปแบบการถ่ายทอด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เป้าหมายของการถ่ายทอด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 การขยายผลสู่การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง สาธารณะ (โปรดใส่ เ ครื่ อ งหมาย  ในด้ า นที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ พ ร้ อ มระบุ
รายละเอียด)
 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 ด้านการบริหารจัดการสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 ด้านวิถีชีวิต
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 ด้านอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (โปรดใส่เครื่องหมาย  ในด้านที่ใช้ประโยชน์พร้อมระบุรายละเอียด)
 นาไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมายหรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดย
องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 นาไปประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทาหรือปรับปรังนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ด้านอื่น ๆ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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- การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือการบริการ ทั้งองค์กนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ด้านอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- การใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ..........
ประเภทที่ ๒ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)
 พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (ระบุพื้นที่ชุมชนเป้าหมายในการดาเนินโครงการให้ชัดเจนและละเอียดว่าเป็นชุมชนใด
เป้าหมายผู้รับบริการเป็นกลุ่มใด จานวนในแต่ละกลุ่มเท่าไร)
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 สภาพปัญหาที่พบ
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 จานวนประชาชน กลุ่มผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ ต้องการการพัฒนา หรือ ต้องเข้ามารับบริการ
……………. (คน) โปรดระบุกลุ่มที่ชัดเจน.....................................................................................
 กิจกรรมต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการรับบริการวิชาการ (ที่จะดาเนินการตามแผนที่วางไว้ อาทิการจัดตั้งกลุ่มพี่
เลี้ยง เป็นต้น)
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 กระบวนการวางแผนการติดตามภายหลังจากการดาเนินการ (โปรดระบุ)
 ปัญหาที่ลดลง ร้อยละ ................
 ประชาชนที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ ..............
 กิจกรรมต่อเนื่องอันเกิดจากการบริการวิชาการ โดยที่ประชุมมีมติให้โครงการที่เป็นลักษณะต่อเนื่องให้มีการ
จัดกิจกรรมอย่างยั่งยืน
 ความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อรูปแบบการดาเนินกิจกรรม ร้อยละ ...............
 รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น
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ประเภทที่ ๓ โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (การนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย ถ่ายทอดลงสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนหรือประเทศอย่างยั่งยืน
สามารถนาไปต่อยอดทางธุรกิจ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม)
 ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและประเทศที่จะดาเนินการแก้ไข
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 สภาพปัญหาที่พบ
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 กลุ่มผู้มีส่วนใด ส่วนเสีย............................... (คน)
โปรดระบุรายละเอียดกลุ่มให้ชัดเจน
............................................................................................................................. .......................................
 การเผยแพร่ผลงานภายหลังจากการดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดผลกระทบในระดับประเทศ
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .........................
 กระบวนการวางแผนการติดตามภายหลังจากการดาเนินการ (โปรดระบุ)
 การปรับแก้กฎหมายหรือผลกระทบของกิจกรรมในระดับประเทศ
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 รูปแบบการต่อยอดโครงการต่อไปในระดับประเทศ
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๓. แผนปฏิบัติการการดาเนินโครงการ
รายการกิจกรรม

๑.ระบุกิจกรรม
๒.ระบุกิจกรรม

เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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๔. รายละเอียดงบประมาณโครงการ
งบประมาณที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(ระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างประหยัด)
หมวดเงิน / รายการ

จานวนเงิน (บาท)

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายในลักษณะงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
(๑) ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
* รบกวนแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย (กี่บาท x กี่คน x กี่วัน)
- ค่าวิทยากร ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
- ค่า OT (วันปกติ) = ๒๐๐ บาท / วัน
(วันหยุด) = ๔๒๐ บาท / วัน
- ค่าตอบแทนนิสิต วันละ ๒๐๐ บาท
(2) ค่าใช้สอย เช่น
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าใช้สอยอื่นๆ
ฯลฯ
(3) ค่าวัสดุ เช่น
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิง
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- วัสดุหนังสือวารสารและตารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

รวมเงินที่เสนอขอทั้งสิ้น (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
๕. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๙
หน่วยงาน/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ : กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
องค์กรที่ได้รับเงิน
อุดหนุน : ......................................................................
รหัสหน่วยงาน...........-............ ลักษณะงาน…..….บริการวิชาการ.......... ประเภทงาน/โครงการ....... บริการวิชาการ
....... บัญชี........-……… งบ .....เงินอุดหนุนทั่วไป….
ใบอนุมัติเงินประจางวดเลขที่............................-..............................วันที.่ ............-................จานวนเงิน
....................................บาท
งาน/โครงการ :
โครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรม

วงเงิน
งบประมาณ*

งบดาเนินการ

……………….

รวมเงิน

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

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

* หมายเหตุ = แยกการเบิกจ่ายตามรายละเอียดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ โปรดระบุแผนในการเบิกจ่ายก่อน
หน้าการจัดกิจกรรม อย่างน้อย ๑ เดือน
๖. งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น
- หน่วยงานต้นสังกัด
................... บาท
- ภาคเอกชน
................... บาท
รวมทั้งสิ้น
................... บาท
๗. งบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา (งบประมาณแผ่นดิน)
 โครงการที่ต้องดาเนินงานต่อเนื่อง เป็นเงิน...............บาท
(.................................................................................)
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการฯ
(....................................................)
วันที่ ............ เดือน ................. พ.ศ. .................

กันยายน
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ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255....
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................................
2. ความสอดคล้องกับพันธกิจ
 การผลิตบัณฑิต
 การบริการวิชาการแก่สังคม

 การวิจัย
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)
 ผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ ทางานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)
 ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)
 ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่..............................กลยุทธ์ที่...........................มาตรการที่....................
3.3 อัตลักษณ์นสิ ิต 5 ก** (บังคับกรอก ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กรณีทสี่ อดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)
มี
ไม่มี
ประเภทอัตลักษณ์
ตัวชี้วัด
เก่งงาน
ความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ
เก่งคน
มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว
มีจิตสาธารณะ
มีความสามารถทางานที่เป็นทีม
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
เก่งคิด
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่เรียนรู้
ทัศนคติเชิงบวก
ผลงานนวัตกรรม
เก่งครองชีวิต
มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน
มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข)
เก่งพิชิตปัญหา
มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน
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3.4 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ดาเนินงานตามพันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการ) **
มี
ไม่มี
3.4.1 เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์

ผลผลิต

เชิงปริมาณ
ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้
เพิ่มขึ้นจากการับบริการ
................
จานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคม............ กิจกรรม
จานวนการให้รับบริการรวมทุก
ครั้ง (กรณีของ รพ.)/จานวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง
จานวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน

เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ.................
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

-

-

ร้อยละของงาน
บริการวิชาการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
.........

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท

3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย (โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน
ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1)
จานวนนิสิตที่ลงฝึกงาน ............... คน
จานวนรายวิชา/หลักสูตรที่มกี ารบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายวิชา ..........................

จำนวนหนังสือ/ตำรำที่ได้จำกกำรดำเนินกิจกรรม ......... เล่ม ระบุชื่อหนังสือ/ตำรำ .......................
พัฒนำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ .............................
จำนวนงำนวิจัยที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำร ................... ผลงำน
ร้อยละของปัญหำในชุมชนที่ลดลง ........................
ร้อยละของประชำชนที่นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ไขปัญหำ .......................
รำยละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำร ......................................
ร้อยละควำมพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อรูปแบบกำรดำเนินกิจกรรม ....................................
จำนวนผลงำนวิจัยที่นำไปถ่ำยทอด ........... ผลงำน ระบุชื่อผลงำน .....................................
จำนวนกิจกรรมเชิงสำธำรณะที่เกิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม .....................
รำยได้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำร ............ บำท / ชิ้นงำน ระบุชื่อสิ่งประดิษฐ์ .......
กำรปรับแก้กฎหมำยหรือผลกระทบของกิจกรรมในระดับประเทศ ........................................
จำนวนหน่วยงำนหรือชุมชนที่นำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงำนหรือ
ชุมชน ระบุชื่อหน่วยงำนหรือชุมชน .........................................
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วิธีถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชน …………………………………………………….
3.4.3 กำรประเมินผลสำเร็จและกำรบูรณำกำรทำงบริกำรวิชำกำร (โปรดใส่เครื่องหมำย ภำยใต้กำร
ประเมินควำมสำเร็จและกำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำร)
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ระดับควำมคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน .....................................
อื่นๆ ....................................................................
ด้ำนกำรวิจัย
ระบุวิธีกำรประเมินผลกำรบูรณำกำรทำงด้ำนกำรวิจัย ........................................
3.4.4 กำรติดตำมผลกำรประเมินผลสำเร็จและกำรบูรณำกำรทำงบริกำรวิชำกำร
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของคณะ เพื่อวำงแผนปรับปรุงกำรบูรณำกำร ....................
อื่นๆ .....................................................................
3.4.5 กำรนำผลประเมินไปพัฒนำและปรับปรุงกำรบูรณำกำรทำงบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
จำนวนรำยวิชำ/หลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุง ............ วิชำ ระบุรำยวิชำ ................................ (ที่เกิด
กำรนำผลกำรบูรณำกำรไปปรับปรุง)
จำนวนรำยวิชำที่เปิดใหม่ ................... วิชำ ระบุรำยวิชำ .................................
ด้ำนกำรวิจัย
มีกำรต่อยอดผลงำนวิจัย ที่เกิดจำกกำรนำผลกำรบูรณำกำรด้ำนงำนบริกำรวิชำกำรมำพิจำรณำ .......
4. ผู้รับผิดชอบ
4.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
4.2 ผู้รับผิดชอบ
(ควรมีคนเดียว)
โทร.......................
4.3 ผู้ประสำนงำน
โทร.....................
4.4 ผู้รำยงำนผล..............................................................................................................โทร....................
5. หลักการและเหตุผล
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6. วัตถุประสงค์

7. เป้าหมายของโครงการ
7.1. เป้าหมายการดาเนินงาน
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทัง้ สิ้น......................คน ประกอบด้วย
นิสิต
จานวน......................คน
อาจารย์/บุคลากร
จานวน......................คน
อื่นๆ.......................
จานวน......................คน
7.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดาเนินการ
1)
2)
8. งบประมาณดาเนินการ
 งบประมาณรายได้ ประจาปี 255 เป็นจานวนเงิน...................................บาท
ระบุรายละเอียด กองทุน.............................. แผนงาน...............................งาน..................................... สานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
หมวดรายจ่าย (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/เงินอุดหนุน/ประเภทกลุ่มโครงการ)..................................................
รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จาแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

9. ขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นวางแผนงาน (P)......................
1.........................................................
2.........................................................
ขั้นดาเนินการ (D)..............................
1.........................................................
2.........................................................
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ..............
1.........................................................
2.........................................................
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) ...
1.........................................................
2.........................................................
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10. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินการ
1) วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
2) สถานที่จัดกิจกรรม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ (KPI)
ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ก.พ.ร ตัวชี้วัดที่.................
 สมศ. ตัวชี้วัดที่.................
 สกอ. ตัวชี้วัดที่.................
 สงป. ตัวชี้วัดที่.................
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุให้ชัดเจน)
1.
2.

ต้นทุน
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255.....
1. รหัสโครงการ..............ชื่อโครงการ......................................................................................................................
2. ประเมินผลโครงการสอดคล้องกับพันธกิจ
 การผลิตบัณฑิต
 การบริการวิชาการแก่สังคม

 การวิจัย
 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

3. ประเมินผลโครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 เป็นเลิศทางการวิจยั (กลยุทธ์ที่........มาตรการ.........)
 ผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ ทางานได้รับค่าตอบแทนสูง (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ........)
 ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (กลยุทธ์ที่.......มาตรการ.........)
 ระบบบริหารในหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ (กลยุทธ์ที่ ..... มาตรการ .......... )
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่..............................กลยุทธ์ที่...........................มาตรการที่....................
3.5 อัตลักษณ์นสิ ิต 5 ก** (กรณีโครงการที่ดาเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิต)
มี
ไม่มี
ประเภทอัตลักษณ์
ตัวชี้วัด
เก่งงาน
ความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ
เก่งคน
มีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูด และการวางตัว
มีจิตสาธารณะ
มีความสามารถทางานที่เป็นทีม
มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
เก่งคิด
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่เรียนรู้
ทัศนคติเชิงบวก
ผลงานนวัตกรรม
เก่งครองชีวิต
มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน
มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข)
เก่งพิชิตปัญหา
มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน
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3.6 บริการวิชาการ (กรณีโครงการที่ดาเนินงานตามพันธกิจ ด้านบริการวิชาการ) **
มี
ไม่มี
3.4.1 เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์

ผลผลิต

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้ ร้อยละความพึงพอใจของ
เพิ่มขึ้นจากการับบริการ.............. ผูร้ ับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ.................
จานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
ร้อยละความพึงพอใจของ
แก่สังคม............ กิจกรรม
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
จานวนการให้รับบริการรวม
ทุกครั้ง (กรณีของ รพ.)/จานวน
ให้บริการชันสูตรพลิกศพ
.............ครั้ง
จานวนผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม..............คน

เชิงเวลา

เชิงต้นทุน

-

-

ร้อยละของงานบริการ
วิชาการที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด.........

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของ
การบริการวิชาการ
ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร......บาท

3.4.2 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย (โปรดใส่เครื่องหมาย  ใน
ตัวชี้วัดและเป้าหมายภายใต้โครงการ ตอบได้มากกว่า 1)
 จานวนนิสิตทีล่ งฝึกงาน ............... คน
 จานวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการบูรณาการ ......... วิชา ระบุรายวิชา ..........................
 จานวนหนังสือ/ตาราที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม ......... เล่ม ระบุชอื่ หนังสือ/ตารา .......................
 พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ .............................
 จานวนงานวิจัยที่ได้จากการดาเนินโครงการ ................... ผลงาน
 ร้อยละของปัญหาในชุมชนที่ลดลง ........................
 ร้อยละของประชาชนที่นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา .......................
 รายละเอียดกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการบริการวิชาการ ......................................
 ร้อยละความพึงพอใจที่ชุมชนมีต่อรูปแบบการดาเนินกิจกรรม ....................................
 จานวนผลงานวิจัยที่นาไปถ่ายทอด ........... ผลงาน ระบุชื่อผลงาน .....................................
 จานวนกิจกรรมเชิงสาธารณะทีเ่ กิดขึ้น .................. กิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ...................................
 รายได้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการบริการวิชาการ ............... บาท / ชิ้นงาน ระบุชื่อสิ่งประดิษฐ์ ........................
 การปรับแก้กฎหมายหรือผลกระทบของกิจกรรมในระดับประเทศ ........................................
 จานวนหน่วยงานหรือชุมชนที่นารายงานผลการดาเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ........... หน่วยงานหรือชุมชน
ระบุชื่อหน่วยงานหรือชุมชน .........................................
 วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน …………………………………………………….
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3.4.3 การประเมินผลสาเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ (โปรดใส่เครื่องหมาย  ภายใต้การประเมินความสาเร็จ
และการบูรณาการบริการวิชาการ)
ด้านการเรียนการสอน
 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มตี ่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน .....................................
 อื่นๆ ....................................................................
ด้านการวิจัย
 ระบุวิธีการประเมินผลการบูรณาการทางด้านการวิจยั ........................................
3.4.4 การติดตามผลการประเมินผลสาเร็จและการบูรณาการทางบริการวิชาการ
 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะ เพื่อวางแผนปรับปรุงการบูรณาการ .......................................
 อื่นๆ .....................................................................
3.4.5 การนาผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบูรณาการทางบริการวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน
 จานวนรายวิชา/หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง ............ วิชา ระบุรายวิชา ................................ (ที่เกิดการนาผล
การบูรณาการไปปรับปรุง)
 จานวนรายวิชาที่เปิดใหม่ ................... วิชา ระบุรายวิชา .................................
ด้านการวิจัย
 มีการต่อยอดผลงานวิจัย ที่เกิดจากการนาผลการบูรณาการด้านงานบริการวิชาการมาพิจารณา ......................
4. ผู้รับผิดชอบ

โทร.......................

5. ผลการดาเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ผลการดาเนินการ
1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการจริง
2. ระยะเวลาดาเนินการจริงตามกิจกรรมโครงการ (PDCA)
P : …………………………………………………………..
D : …………………………………………………………..
C : …………………………………………………………..
A : …………………………………………………………..
7. ผู้เข้าร่วมโครงการจริง จานวนทั้งสิ้น …………. คน ประกอบด้วย…………………..
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. วิทยากร (ถ้ามี)............................................................................................................................................
9. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น .................................... บาท (โปรดระบุรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริง)

11. ผลสัมฤทธิ์ของแผนการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในโครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ...................ของเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ : - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ…เท่ากับ..........……………………………………..................................................
- การนาไปใช้ประโยชน์ *........................................................................................................................................................
เชิงเวลา : ร้อยละ........ของกิจกรรมดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดระยะเวลาตามแผน
เชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายของโครงการ................บาท ภายในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ * การนาไปใช้ประโยชน์ คือ การนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาใด /หรือ
พันธกิจของคณะฯ ด้านใด
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ก.พ.ร ตัวชี้วัดที่.................
 สมศ. ตัวชี้วัดที่.................
 สกอ. ตัวชี้วัดที่.................
 สงป. ตัวชี้วัดที่.................
13. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
14. ประมวลภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์
(ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ ภาระกิจ : บริการวิชาการสู่สังคม)
แบบฟอร์มบทสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (Supply Chain) ประจาปีงบประมาณ .........
ชื่อโครงการ………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อหัวหน้าโครงการ.............................................................................................................................................
งบประมาณ…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
1.ชื่อชุมชนเป้าหมาย............................................................................................................................. ..............
ผู้ประสานงานชุมชน......................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................................
2.ปัญหาชุมชนโดยสังเขป............................................................................................................................. ......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.แนวคิด/รูปแบบการแก้ปัญหา (ผลงานวิจัยที่นาไปถ่ายทอด/เครื่องมือ/เครื่องจักร/กระบวนการ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.แผนกิจกรรม/กิจกรรมหลักที่ดาเนินการในชุมชน
กิจกรรม
1.............................................................

ระยะเวลา
...............

ดาเนินการเอง
⃞ ………………………..

2.............................................................

...............
⃞

………………………..

มีอาจารย์เข้าร่วม (ระบุชื่อ)
⃞ 1.……………………………………
2.……………………………………
⃞ 1.……………………………………
2.……………………………………

5.ประมาณการผู้เข้าร่วม
- ประมาณการจานวนผู้เข้าร่วมดาเนินกิจกรรม (ชุมชน)......................คน
- ประมาณการจานวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมดาเนินกิจกรรม...................คน
- ประมาณการจานวนนิสิตที่ข้าร่วมดาเนินกิจกรรม……………….คน
 นานิสิตลงปฏิบัติในรายวิชา...............................................................................................
 วิธีประเมินผลการเรียนรู้/ผลการลงฝึกปฏิบัติของนิสิต............................................................
6.เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (ถ้ามี)
- ชื่อหน่วยงาน/องค์กร..............................................................................................................................
- รูปแบบของความร่วมมือ.........................................................................................................................
7.ความยั่งยืนของชุมชนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
8. แผนการใช้ประโยชน์หรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
9. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ลงชื่อ........................................................
(..................................................)
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์มบทสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (Supply Chain) ประจาปีงบประมาณ .........
ชื่อโครงการ………………..……………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อหัวหน้าโครงการ...............................................................หน่วยงานต้นสังกัด...............................................
งบประมาณ…………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
1.ชื่อชุมชนเป้าหมาย............................................................................................................................. ..............
ผู้ประสานงานชุมชน......................................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..................................................
2.ปัญหาชุมชนโดยสังเขป............................................................................................................................. ......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.แนวคิด/รูปแบบการแก้ปัญหา (ผลงานวิจัยที่นาไปถ่ายทอด/เครื่องมือ/เครื่องจักร/กระบวนการ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.แผนกิจกรรม/กิจกรรมหลักที่ดาเนินการในชุมชน
กิจกรรม
1.............................................................

ระยะเวลา
...............

ดาเนินการเอง
⃞ ………………………..

2.............................................................

...............
⃞

………………………..

มีอาจารย์เข้าร่วม (ระบุชื่อ)
⃞ 1.……………………………………
2.……………………………………
⃞ 1.……………………………………
2.……………………………………

5.ประมาณการผู้เข้าร่วม
- ประมาณการจานวนผู้เข้าร่วมดาเนินกิจกรรม......................คน
- ประมาณการจานวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมดาเนินกิจกรรม...................คน
- ประมาณการจานวนนิสิตที่ข้าร่วมดาเนินกิจกรรม……………….คน
 นานิสิตลงปฏิบัติในรายวิชา...............................................................................................
 วิธีประเมินผลการเรียนรู้/ผลการลงฝึกปฏิบัติ....................................................................
 เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่านิสิตจะได้บรรลุ....................................................................................
6.เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
- ชื่อหน่วยงาน/องค์กร..............................................................................................................................
- รูปแบบของความร่วมมือ.........................................................................................................................
7.ความยั่งยืนของชุมชนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

47

8.ความจาเป็นในการดาเนินโครงการต่อเนื่อง
⃞ ไม่มี
⃞ มี ระบุปี.....................ปี
ลงชื่อ........................................................
(..................................................)
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจการบริการวิชาการ
โครงการการ ......................................................................................................
วันที่ .................................................ณ.........................................
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
1. เพศ ( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ ( ) 21-25 ปี ( ) 26-30 ปี ( ) 31-35 ปี ( ) 36 - 40 ปี ( ) 41 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ( ) ปวช. ( ) ปวส. ( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ของท่าน
เพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
1.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2.ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
3.อาหารและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.การบริการของเจ้าหน้าที่
2.การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3.การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
ด้านวิทยากร
1.เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
2.วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3.การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
4.การตอบคาถามของวิทยากร
5.เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนาความรู้ไปใช้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนาความรู้ไปใช้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้านความรู้ความเข้าใจและการนาความรู้ไปใช้
1.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้ารับการอบรม
2.ความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องนี้หลังเข้ารับการอบรม
3.สามารถอธิบายรายละเอียดได้
4.สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.ข้อเสนอแนะ ในการอบรมครั้งนี้
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2. หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
***** ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ *****
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ภาคผนวก ซ
ตัวอย่าง ตัวอย่างแบบติดตามผลกระทบ/การนาไปใช้ประโยชน์
แบบติดตามประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ..........................................
วันที่ …………………………………………….. ณ ……………………………………………………….
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบสอบถามชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินระดับความคิดเห็นการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติหรือนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมโครงการของ
ผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,)...................................นามสกุล.......................................................................
1.2 ปัจจุบันประกอบอาชีพ.........................................................................................................................
1.3 สถานที่ทางาน............................................................................................................................. .........
โทรศัพท์..........................................................E-mail......................................................
1.4 อายุ..........................ปี
1.5 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
1.6 ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ประถมศึกษา ( ) 2. มัธยมศึกษา/ปวช.
( ) 3. ปวส./อนุปริญญา
( ) 4. ปริญญาตรี
( ) 5. ปริญญาโทหรือสูงกว่า
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
( ) ได้นาความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ/นาไปใช้ประโยชน์
( ) ไม่ได้นาความรู้ไปใช้ เพราะ..................................................................................................................
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและระดับประโยชน์ของการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
หลังการเข้าร่วมโครงการ
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผล
ต่องานด้านอื่นๆ ได้
สามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบลักษณะการจัด
ทางานด้านอื่นได้
3. เพื่อให้โครงการพัฒนาองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการแล้ว ท่านคิดว่าควรปรับปรุงรูปแบบโครงการหรือไม่อย่างไร

( ) เหมาะสมแล้ว ( ) ยังไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงดังนี้..................................................................
4. หลังจากท่านไดรับความรู้/ทักษะจากการเข้าร่วมโครงการช่วยให้ท่านปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่
( ) ปฏิบัติงานดีขึ้น ( ) ยังปฏิบัติงานไม่ดีขึ้น เพราะ.........................................................................
5. นอกจากที่ท่านได้นาความรู้จากการอบรมหลักสูตรนี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นาความรู้
มาใช้โดยการ
5.1 เผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรมต่อคนในหน่วยงานและองค์กร
ใช่ ไม่ใช่
5.2 ให้ความช่วยเหลือ แนะนาผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมมา
ใช่ ไม่ใช่
5.3 พยายามนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน
ใช่ ไม่ใช่
5.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................
6. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ท่านได้นาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มาใช้และผลที่เกิดขึ้น
................................................................................................................................................................ .........................
...............................................................................................................................................................................
7. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานหลังจากนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. หากมีการจัดฝึกอบรม ท่านอยากให้มีการจัดฝึกอบรมในด้านใด/หัวข้อใด
.........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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