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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.หลักกำรและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก โดยได้ เ ปิ ด ด าเนิ น การเรี ย นการสอนมาตั้ ง แต่ ปี 2541 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
(พ.ศ.2558) รวมเป็นเวลา 17 ปีแล้ว การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นไปตามพันธกิจหลัก
4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิต ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ และสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
กาลังคนของประเทศได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการทาง
วิช าการแก่สั งคม ทั้งนี้ เพื่อให้ อาจารย์ พนั กงานและนิสิ ตของมหาวิทยาลั ย ได้นาความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนาออกเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังบริการช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรง
และทางอ้อ มอีกด้ว ย โดยในแต่ ล ะปี มหาวิ ทยาลั ยได้ จัดสรรงบประมาณการบริการวิช าการแก่สั งคมเพื่ อ
สนองตอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยต้องการให้
ทุกคณะได้จั ดทาโครงการบริ การวิช าการแก่สั งคมอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน วิธีการดาเนินงานซึ่งให้
สอดคล้องกับนโยบายและการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาคู่มือและวิธีการเขียนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันในทุกคณะ
2. กำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าติ ใ ห้ ป ระกอบการเลขที่ ๒/๔๒๕๔0ลงวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๔0 โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้เปิดทาการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาค
กลาง และเป็น การกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภ าคของประเทศในการส่ งเสริมการพัฒนาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสาคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดั บ อุด มศึก ษา ผลิ ตทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ พรั่ง พร้อ มด้ ว ยความเป็น เลิ ศทางวิช าการ มีทัก ษะชั้นสู งในการ
ประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม
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ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด
(ThePowerofThoughtWeAimTheHighest)
วิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน
พันธกิจของมหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีพันธกิจหลักคือ
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต
๒. ด้านการวิจัย
๓. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
๔. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีดังนี้
1. ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่มี ค วามรู้ ความสามารถสู งรวมทั้ง เป็น ผู้ มี ความเชื่ อ มั่น ในตนเองมี คุณ ธรรมและ
จริยธรรมและมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นธุ ร กิ จ และด้ า น
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้น โดยการส่งเสริมในการผลิตค้นคว้าวิจัยงานทางวิชาการ
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการสังคมแนวคิดและค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา
ประเทศ
4. มุ่งสร้ างสรรค์ ก ารให้ บ ริ การทางวิช าการแก่สั ง คมเพื่อก่ อให้ เกิ ดการพัฒ นาชุมชน การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
5. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการเผยแพร่รักษาทานุบารุงและสร้างความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชาติไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6. สร้างโอกาสแก่ประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาในระดับ อุดมศึกษาไปในส่ ว นภูมิภ าคให้ มากขึ้นและสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐ บาลในการ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์นIDWTU (Identity of Western University) คือ
Intellectual
Development
Work ability
Talent
Unity

-เป็นปัญญาชน,
-พัฒนาตนดี,
-ปฏิบัติงานมีทักษะ,
-มีสมรรถนะพิเศษและ,
-ร่วมมือสามัคคี

เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเวสเทิร์นUWTU (Uniqueness of Western University) คือ
United creative
Wisdom
Technology
Universality

-ร่วมมือกันสร้างสรรค์,
-ชั้นนาทางปัญญา,
-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี,
-ผลิตบัณทิตดีสู่ระดับสากล / มีความรู้กว้างขวาง

หลักกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
1. ตามหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคณะต้องมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคมในทุกปีการศึกษา เพราะเป็นภาระหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย
2. การจัดบริการวิชาการแก่สังคมจะต้องส่งผลต่อสังคม อาจารย์ นิสิตและมหาวิทยาลัยทั้ งทางด้าน
ปริมาณของคุณภาพ
3. การจัดบริการวิชาการแก่สังคมควรคานึงถึงพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นสาคัญทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งหน่วยงาน
ต่างๆในพื้นที่
4. การจัดบริการวิชาการแก่สังคมควรมีการจัดทาแผนงานโครงการล่วงหน้า และนาเสนอที่ประชุม
กรรมการวิจั ย และบริ ก ารวิช าการ เพื่ อการจัด กิจ กรรมต่ างๆร่ ว มกัน จะช่ว ยให้ เ กิด การจัด งานที่ มีข นาด
กว้างขวางเป็นที่สนใจแก่สังคมและเกิดผลกระทบที่เป็นผลดีกับมหาวิทยาลัย และสะดวกในการประชาสัมพันธ์
5. ควรคานึงถึงการประหยัดตามความจากัดของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีการศึกษา และควบคุม
ระบบงบประมาณโดยเคร่งครัด
6. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมทุกโครงการจะต้องมีการประเมินผลการดาเนินงาน ตามตัวชี้วั ด
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพต่อไป
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กระบวนกำรจัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
1. สานักวิจัยและบริการวิชาการจัดทางบประมาณส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเสนอต่ออธิการบดี
และที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
2. คณะแจ้งอาจารย์รับทราบและทาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมผ่านคณะ
3. คณะจัดทาเรื่องขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะกรรมการการวิจัย
และบริการวิชาการ
4. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
5. นาเสนอเค้าโครงบริการวิชาการแก่สังคมที่ผ่านกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ให้ความเห็นชอบเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามที่ได้รับอนุมัติ
7. สรุปผลการดาเนินงานและงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1. คณะต่างๆทั้ง 12 คณะของมหาวิทยาลัย
2. สานักวิจัยและบริการวิชาการ
3. ฝ่ายการเงิน
งบประมำณที่จัดสรร
กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
1. จานวนอาจารย์ตาม FTES
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม
3. ความสามารถของอาจารย์ ในการแสวงหาแหล่งเงินทุนหรือดาเนินการร่ว มกับหน่ว ยงานจาก
ภายนอก
4. ความรู้ประสบการณ์ในการบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์รวมทั้งงานเชื่อมโยงต่อเนื่อง
5. เรื่ อ งที่ จ ะให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของประเทศและของ
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2
กำรเขียนโครงกำรเพื่อเสนอขอบรรจุในแผนประจำปี
การเขียนโครงการเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่จะทาการเรียบเรียงกิจกรรมต่างๆ เข้ามาไว้อย่างเป็นระเบียบ
แบบแผน และมี ก าหนดการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ างๆ อย่า งชั ดเจน ซึ่ง การเขี ย นโครงการมี แ นวทางในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. กำรเขียนโครงกำร
1.1 ควำมหมำยของโครงกำร
โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานที่ จัด ท าขึ้ น อย่ า งมี ร ะบบประกอบด้ว ยกิจ กรรมย่อ ยหลาย
กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานและคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดในการดาเนินงานและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน
1.2 ลักษณะสำคัญของโครงกำร
1. ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน
2. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ชัดเจนวัดได้และปฏิบัติได้ โครงการหนึ่งๆอาจมีมากกว่า
หนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้
3. ต้องมีการกาหนดระยะเวลาว่าจะเริ่มต้นเมื่อไรและสิ้นสุดเมื่อไร ถ้าหากไม่มีการกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินกิจกรรม หรือไม่มีการกาหนดขอบเขตของเวลา (Time Boundary) ไม่ถือว่าเป็นโครงการแต่จะ
เป็นลักษณะของงานประจาหรืองานปกติ
4. มีสถานที่ตั้ง (Location) ของโครงการหรือสถานที่ดาเนินงานจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า โครงการนี้
ดาเนินการที่ใดเพื่อสะดวกในการดาเนินงานและการติดตามและประเมินผลโครงการ
5. โครงการจะต้องมีหน่วยงานหลักหรือบุคคลรับผิดชอบโครงการนั้นให้ชัดเจน
6. การเขียนโครงการจะต้องระบุงบประมาณให้ชัดเจนว่าเราจะใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง เช่น ค่าวิทยากร
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้จะทาให้ง่ายต่อการดาเนินการและควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์
1.3 หัวข้อที่กำหนดสำหรับกำรเขียนโครงกำร
1. ชื่อโครงกำร การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจนเหมาะสมเข้าใจง่ายและสื่อได้ชัดเจนว่าเนื้อหา
สาระของสิ่ ง ที่ จ ะท าลั ก ษณะเฉพาะของโครงการและจุ ด มุ่ ง หมายของโครงการทั้ ง นี้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย / ยุทธศาสตร์ / กรอบกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2. ประเภทโครงกำร เป็ นการระบุถึงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถ
น าไปใช้ป ระกอบการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาได้ จ ริ ง หรื อ โครงการมี ค วามสอดคล้ องกั บ พั นธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
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3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร เป็นการระบุถึงผู้รับผิดชอบโครงการระดับหน่วยงานย่อยภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น สานัก หรือคณะ
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร เป็นการระบุชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ
5. ที่ปรึกษำโครงกำร เป็นการระบุชื่อบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมให้คาปรึกษา แนะนาการจัดกิจกรรม
ต่างๆในโครงการ
6. หลักกำรและเหตุผล เป็นการชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการ เพื่อให้ผู้อ่าน
เห็นถึงความสาคัญของโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินทั้งในด้านนิสิต คณะ และมหาวิทยาลัย
7. วัตถุประสงค์โครงกำร เป็นการบอกให้ทราบว่าการดาเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้
อะไรเกิดขึ้น และจะต้องระบุให้ชัดเจนดังนี้
7.1 กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะในเรื่องใด
7.2 กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะในเรื่องใด
7.3 วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนปฏิบัติได้สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ โดยต้องคานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการดังนี้
1.) เป็นไปได้ (Sensible) หมายถึงวัตถุประสงค์จะต้องมีความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ
2.) วัดได้ (Measurable)หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดได้และประเมินผลได้
3.) ระบุ สิ่งที่ต้องการ (Attainable)หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีต้องระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
4.) เป็นเหตุเป็นผล (Reasonable)หมายถึงวัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการ
ปฏิบัติ
5.) เวลา (Time)หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน
8. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการจัดทาโครงการ โดยอธิบายในกรอบของ
PDCA
9. เป้ำหมำยโครงกำรเป็นการคาดหวังล่วงหน้าในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการสามารถ
เขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณจะระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น ความถี่ ร้อยละ
อัตราส่วนหรือจานวนตัวเลขธรรมดาก็ได้ ส่วนเชิงคุณภาพ เช่น ความรู้ ความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ความ
คงทน และความสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
10.กลุ่มเป้ำหมำยเป็นการระบุถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นกลุ่มใด
11.ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำรเป็นการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งถึงเวลา
สิ้นสุดโครงการว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการโดยระบุวันเดือนปี ที่
เริ่ มทาและสิ้น สุ ดถ้าหากเป็ น โครงการระยะยาวและมีห ลายระยะก็ต้องแสดงช่ว งเวลาในแต่ล ะระยะของ
โครงการนั้นด้วยเพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
12. สถำนที่ดำเนินกำร เป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือกิจกรรมนั้นจะทาสถานที่แห่งใดเพื่อ
สะดวกต่อการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะทากิจกรรมนั้นๆ
13. ลักษณะของกิจกรรมเป็นการจัดทารายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรม
ย่อยๆหลายกิจกรรมแต่เป็นกิจกรรมเด่นๆวิธีการดาเนินการจึงนาวัตถุประสงค์ มาจาแนกแจกแจงเป็นกิจกรรม
ย่อยๆ โดยแสดงให้ เห็ นอย่ างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่จะต้องทาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
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14. งบประมำณเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการซึ่งต้องจาแนกรายการค่าใช้จ่ายให้
ชัดเจน (ตามประกาศเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ) และต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 4 ประการในการจัดทา
โครงการคือ
1.) ประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณจะต้องเป็นไปโดยมีความประหยัดใช้ทรัพยากร
ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดและได้คุณภาพของผลงานดีที่สุด
2.) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)โครงการจะต้องมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและทุกคนมี ความพึง
พอใจในผลงานที่เกิดขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดประหยัดที่สุดและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า
3.) ความมีป ระสิทธิผล (Effectiveness)โครงการจะต้องดาเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้นาผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้หากได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ถือว่า
มีประสิทธิผล
4.) ความยุติธรรม (Equity)การจัดสรรทรัพยากรทุกชนิดหรือการใช้จ่ายทรัพยากร จะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
15. ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร หรือการวัด KPI โดยจะต้องกาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับ
ความสาเร็จของโครงการอย่างน้อย 3 ประเภท คือ
1.) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จจากการดาเนินโครงการ โดยการวัดจากผู้เข้าร่วม
โครงการ เช่น จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านต่างๆ
2.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เป็นการกาหนดสิ่งที่คาดหวังจากลักษณะของการจัดกิจกรรม/โครงการ
3.) ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการกาหนดถึงเป้าหมายสูงสุดของโครงการในเรื่องของ
การตอบสนองด้าน
-วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
-พันธกิจของมหาวิทยาลัย
-เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
16. วิธีกำรประเมินผลเป็นการบอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรทาอย่างไรในระยะเวลาใด
และใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนามาพิจารณาประกอบการดาเนินการ
เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป
17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับเรื่องนี้
สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้
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2.5 cm

ตัวอย่ำงแบบเสนอโครงกำร
............ชื่อโครงกำร............
..............วันทีจ่ ัด................
.............สถำนทีจ่ ัด.............

พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK 16
ทั้งฉบับ หัวข้อต่างๆให้พิมพ์ตัวหนา

1. ชื่อโครงกำรเช่นโครงการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน ประชาชนในเขตพื้นที่วัชรพลเพื่อป้องกัน รักษาฟัน
ในระยะเริ่มต้น
2. ประเภทโครงกำร....................
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร...................
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร..........................
5. ที่ปรึกษำโครงกำร.....................
6. หลักกำรและเหตุผล.........................
7. วัตถุประสงค์โครงกำร..........................
8. ขั้นตอนกำรดำเนินกำร.....................(เช่น)
1. ขั้นตอนการวางแผน (P : Plan)
-สารวจพื้นที่ดาเนินการ
-ประชุมสโมสรนิสิตเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกาหนดวัน และเวลา
-เขียนโครงการเพื่อดาเนินการขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน (D : Do)
-ประสานงานกับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 cm
2.5 cm
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงกา
-ดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่วางไว้
3. ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบขณะดาเนินงาน (C : Check)
-สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
-แบบประเมินผลโครงการ
4. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (A : Act)
-จัดทารายงานการประเมินผลโครงการ
-รวบรวมและบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

2 cm
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9. เป้ำหมำยโครงกำร .....................เช่น
เป็ น กิจ กรรมที่จั ดทาร่ ว มกัน ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลั ย ทาให้ ผู้ เข้าร่ว มโครงการได้รับความ
สนุกสนานและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น (คะแนน
ประเมินต้องไม่ต่ากว่า 3.5 หรือ 4)
10. กลุ่มเป้ำหมำย...................
11. ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร ......................
12. สถำนที่ดำเนินกำร ...........................
13. ลักษณะของกิจกรรม ............................
14. งบประมำณ .................พิจารณาจากเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต .............. เช่น
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นจานวน 4,000 บาท (สี่พันบาท)
ลำดับ
รำละเอียดค่ำใช้จ่ำย
1 ค่ำสำรเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองในกำรตรวจสุขภำพฟัน
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงในกำรดำเนินโครงกำร
2
วันที่ 20 กันยำยน พ.ศ. 2556
3 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดสถำนที่
4 สรุปประเมินผล
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
15. ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร.................จะต้องระบุ 3 ประเภท คือ
15.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
15.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
15.3 ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
16. วิธีกำรประเมินผล...........................
17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ.........................
18. ลงชื่อผู้เกี่ยวข้อง...............ให้จัดทาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

จำนวนเงิน
3,000.500.300.200.4,000.-
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ตัวอย่ำงใบลงชื่อ

ลงชื่อ.................................................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(
)
อาจารย์ประจาคณะทันตแพทย์
ลงชื่อ.................................................................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(
)
คณบดีคณะทันตแพทย์
ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง)
ผู้ช่วยอธิการบดี
ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ดร.กฤษฎา ตันเปาว์)
รองอธิการบดี
ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
(อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์)
อธิการบดี
วันที่ ........../............/............

แนบท้ายจะต้องมีกาหนดการโครงการ
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ตัวอย่ำงกำหนดกำร
กำหนดกำร
โครงการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่วัชรพลเพื่อป้องกันรักษาฟันในระยะต้น
วันที่ 5 กันยายน - 15 กันยายน พ.ศ. 2556
1.ติดต่อสถานที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
2.ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล
3.ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
4.ประชุมอาจารย์และนิสิตเพื่อซักซ้อมกิจกรรมและการดาเนินการ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
เวลา 07.30 -08.30 น.

เดินทางจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ถึง โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภช
เวลา 08.30 -09.00 น. กล่าวต้อนรับโดยผู้อานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
เวลา 09.00 -09.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดาเนินงานโดยคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เวลา 09.30 - 10.30 น. ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนเรื่องการดูแลรักษาฟัน
เวลา 10.30 - 12.00 น. ตรวจฟันให้กับนักเรียนและประชาชน
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.00 น. ตรวจฟันให้กับนักเรียนและประชาชน
เวลา 15.00 - 16.00 น. เดินทางกลับจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ถึง มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์นวัชรพล
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556
สรุปผลการดาเนินโครงการและสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ
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2. กำรเสนอบรรจุโครงกำรในแผนประจำปี
การเสนอบรรจุโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในแผนประจาปี หมายถึง การส่งโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อขออนุมัติวงเงินประจาปีในเบื้องต้น โดยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมใน
แต่ละปี ซึ่งโครงการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณประจาปีที่วางไว้เท่านั้น จึงจะได้รับงบประมาณ
ขั้นตอนการเสนอบรรจุโครงการบริ การวิชาการแก่สั งคม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องดาเนินการ โดยมี
1. รายละเอียดโครงการทั้งฉบับตลอดปีการศึกษา
2. สรุปรายละเอียดโครงการโดยสามารถจัดทาเป็นตาราง (ดังเอกสารแนบ)
ขั้นตอนการเสนอขอบรรจุโครงการไว้ในแผนประจาปีระยะเวลาดาเนินการ
1. สานักวิจัยและบริการวิชาการจัดทางบประมาณเบื้องต้นสาหรับกิจกรรม
การบริการวิชาการแก่สังคม เสนอต่อที่ประชุมบริหารระดับสูง

มกราคม

2. สานักวิจัยและบริการวิชาการแจ้งงบประมาณบริการวิชาการแก่สังคม
ให้ทุกคณะทราบและดาเนินการจัดเตรียมโครงการ

กุมภาพันธ์

3. คณะต่างๆจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและรวบรวมให้
สานักวิจัยและบริการวิชาการรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย

มีนาคม-เมษายน

4. สานักวิจัยและบริการวิชาการนาเสนอโครงการและงบประมาณ
บริการวิชาการแก่สังคมต่อที่ประชุมบริหารระดับสูง

พฤษภาคม

5. อธิการบดีอนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้าเป็นแผนประจาปี

มิถุนายน

6. สานักวิจัยและบริการวิชาการ และ สานักอธิการบดีจัดทาเป็นประกาศ

มิถุนายน

7. คณะต่างๆดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

มิถุนายน-เมษายน

8. คณะต่างๆจัดทาสรุปผลการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

พฤษภาคม / กรกฎาคม
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ส่วนที่ 3
กำรยื่นขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
1. กำรดำเนินกำรจัดทำโครงกำร
สานักวิจัยและบริการวิชาการจะดาเนินการกาหนดวงเงินต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณา
อนุมัติแล้วนาเสนอต่อคณะต่างๆให้ดาเนินการจัดทาโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ จากนั้นสานักวิจัยฯ
จะรวบรวมโครงการนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติโครงการทั้งหมด ดังนี้
สานักวิจัยและบริการวิชาการกาหนดวงเงินบริการวิชาการแก่สังคม
นาเสนอที่ประชุมบริหารระดับสูงพิจารณาวงเงินบริการวิชาการแก่สังคม
สานักวิจัยและบริการวิชาการแจ้งทุกคณะเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
สานักวิจัยและบริการวิชาการรวบรวมโครงการบริการวิชาการทุกคณะแล้วนาเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
จัดทาประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ทุกคณะจัดทากิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
มหาวิทยาลัยรับทราบผลการดาเนินงานตามโครงการบริการวิชาการในทุกคณะ
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2. กำรเตรียมกำรเพื่อดำเนินโครงกำร
หลังจากที่โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของทุกคณะได้รับการอนุมัติวงเงินและจัดทาเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละ
คณะต้องยื่นขออนุมัติโครงการและงบประมาณตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย โดยต้องมี เอกสารยื่นขอดาเนิน
โครงการ 3 ส่วน ดังนี้ คือ
1.บันทึกข้อความปะหน้าโครงการ
2.รายละเอียดโครงการ
3.ประกาศประมาณการรายละเอียดสนับสนุน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

ทุกครั้งที่ยื่นโครงการจะต้อง
มีเอกสารทั้ง 3 ส่วนนี้
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3. ขั้นตอนกำรขอยื่นโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละคณะ
คณบดี

รองอธิการบดี
สานักอธิการบดี
อธิการบดี

ยื่นเสนอโครงการ
ตรวจสอบโครงการ
การพิจารณาตรวจสอบโครงการ ได้แก่
1. ตรงกับประกาศของมหาวิทยาลัย
2. รายละเอียดของค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์
3. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
3.1 ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
3.2 ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
3.3 ตัวชีว้ ัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

พิจารณาเห็นชอบและลงนาม
นาเสนอโครงการต่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ

ฝ่ายการเงิน

จัดทาการจ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ดาเนินการจัดทาโครงการตามกาหนดการและดาเนินโครงการ
หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการงบประมาณแล้ว
 การดาเนินการเบิกจ่ายต้องทาตามระเบียบและประกาศ
การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 สรุปค่าใช้จ่ายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน 7 วัน
 สรุปประเมินผลโครงการตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
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ร่ำงหนังสือเพื่อขออนุมัติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
หน่วยงำน……………………………………..
วันที่..........เดือน ......................พ.ศ.................
เรื่องขออนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะ.............................................................
เรียนอธิการบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะ.............................................................มีความประสงค์จะจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ครั้งที.่ ..................เรื่อง......................................................................................................................................
ในระหว่างวันที่...............เดือน.........................พ.ศ..................ณ......................................................................
จึงได้นาเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านความเห็นชอบตามประกาศของมหาวิทยลัยแล้ว
การจัดบริการวิชาการกับสังคมครั้งนี้ จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นบาท ดังรายละเอียดในโครงการ
อนึ่ง ในปีการศึกษา...................ทางคณะได้รับงบประมาณเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมทั้งหมดจานวน
............................บาท ใช้ไปแล้ว จานวน................................บาท คงเหลือ จานวน....................................บาท
การดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมครั้งนี้มีคะแนนตัวชี้วัดประกันคุณภาพ...................คะแนน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

...................................................
(..................................................)
คณบดีคณะ...................................................
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แบบฟอร์มกำรจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ชื่อโครงกำร
วันที่จัด
สถำนที่จัด
1. ชื่อโครงกำร
2. ประเภทโครงกำร
3. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร (อำจมีมำกกว่ำ 1 คน)
1.
2.
5. ที่ปรึกษำโครงกำร (อำจมีมำกกว่ำ 1 คน)
1.
2.
6. หลักกำรและเหตุผล

7. วัตถุประสงค์โครงกำร
1.
2.
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8. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำม PDCA
1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (P:Plan)
1.1
1.2
1.3
1.4
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (D:Do)
2.1
2.2
2.3
2.4
3. ขั้นตอนกำรติดตำมตรวจสอบขณะดำเนินงำน (C:Check)
3.1
3.2
3.3
3.4
4. ขั้นตอนกำรปรับปรุงและพัฒนำ (A:Act)
4.1
4.2
4.3
4.4
9. เป้ำหมำยโครงกำร

10. กลุ่มเป้ำหมำย
1.
2.
รวม

จำนวน
จำนวน
คน

คน
คน
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11. ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร
12. สถำนที่ดำเนินกำร
13. ลักษณะของกิจกรรม

14. งบประมำณ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นเงินจานวน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
ค่ำประชำสัมพันธ์
ค่ำวัสดุในกำรจัดตกแต่งสถำนที่
ค่ำเช่ำสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม
ค่ำเดินทำง
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำกิจกรรม
ค่ำของรำงวัล/ทุนกำรศึกษำ
ค่ำที่พัก
ค่ำเวชภัณฑ์ที่จำเป็น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน
ค่ำเอกสำร
ค่ำสนับสนุนกำรแสดง
ค่ำอำหำรและน้ำดื่มผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ค่ำของที่ระลึก
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด
ค่ำจัดทำเล่มประเมินผลโครงกำร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท (

)

จำนวนเงิน
0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.0.00.-
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15. ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
1. ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
2. ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
3. ตัวชีว้ ัดประกันคุณภาพการศึกษา
16. วิธีกำรประเมินผล

17. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
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ตัวอย่ำง
โครงการ .....................................................................................................................
คณะ..................................................มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
...........................................................................
1. ชื่อโครงการ: โครงการ ……………………………………………………………………………………………………….
2.สถานภาพของโครงการ:
[] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม)
2.1ประเภทโครงการ
[] โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 5 กลุ่มเรื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ:……………………………………………………………………………………………………………….
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน)
1)ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยประจำปี พ.ศ.2559/ตัวบ่งชี้
ตัว
ตัว
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
บ่งชี้
บ่งชี้
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารฯ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับ
[] ยุทธศาสตร์ที่ 6 เร่งรัดบริการวิชาการอย่าง
คุณภาพบุคลากร
มีคุณภาพ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 7 เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูล
คุณภาพการเรียน
สารสนเทศศิลปะฯ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการ
[ ] ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยกระดับการจัดการ
วิจัย
มาตรฐานเพื่อระดมทุน
2)การประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
[ ] องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
[ ] องค์ประกอบที่ ๒การวิจัย
[] องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๓.๑
[ ] องค์ประกอบที่ ๔การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
[ ] องค์ประกอบที่ ๕การบริหารจัดการ
3) การประกันคุณภาพภายนอก
ด้าน
[ ] ด้านคุณภาพบัณฑิต
[ ] ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
[] ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
[ ] ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัว
บ่งชี้

ด้าน
[ ] ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน
[ ] ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
[ ] ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
[ ] ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัว
บ่งชี้
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4) โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท
[ ]ไม่คิดค่าบริการ
[]มีค่าบริการ อัตราค่าลงทะเบียน
…….. บาทต่อคน
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ………. บาท
5) ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท
[ ] การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ
[ ] การสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อรับประกาศนียบัตร
[ ] การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล
[ ] การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต
[ ] การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ
[] การให้คาปรึกษาหรือข้อแนะนา หรือการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการ/สุขภาพการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] การให้บริการในลักษณะอื่นๆ มอบยารักษาโรค ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด
6) มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
7) มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
หลักฐานความร่วมมือด้านบริการวิชาการของชุมชน เช่น MOU หนังสือตอบรับ หนังสือเชิญ
8) การบูรณาการโครงการบริการวิชาการนาไปสู่งานวิจัย และการเรียนการสอน (สมศ. 8)
8.1 [ ]โครงการบริการวิชาการที่นาไปสู่โครงการวิจัย
8.2 [ ] โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
(ต้องมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม)
วิชา (ใส่รหัสวิชา)..............ชื่อวิชา.................................................
วิชา (ใส่รหัสวิชา)..............ชื่อวิชา.................................................
8.3 [ ] อื่นๆ (ถ้ามี)
[ ] การปรับปรุงรายวิชา............................................หลักสูตร
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่.............................................หลักสูตร
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา....................................หลักสูตร
[ ] บทความวิชาการ เรื่อง
[ ] อื่นๆ.....................................................................
9) อื่นๆ (ถ้ามี)
9.1 นโยบายจาก................................................................
9.2 ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบล.......................
9.3 อื่นๆ.............................................................................
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5. หลักการและเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………..……
2. เพื่อ...................................................................................................................................
3. เพื่อ...................................................................................................................................
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ มี ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมประกอบด้ ว ยผู้ น าชุ ม ชน ตั ว แทนชาวบ้ า น และผู้ ส นใจไม่
น้อยกว่า …………………. คน
เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจ..........................ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา
ระยะเวลา ……..วัน ในช่วงเดือน........2559-เดือน...........2560
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ
จานวน ........ คน
2) บุคลากร
จานวน ….….. คน
3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
จานวน ……… คน
4) ชาวบ้าน/ชุมชน/เกษตรกร
จานวน ……… คน
5) ศิษย์เก่า
จานวน …..…. คน
6) อื่นๆ ระบุ .........
จานวน ......... คน
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
วันเริ่มต้นโครงการ วันที.่ .....เดือน.............2559 และวันสิ้นสุดโครงการ วันที่……..เดือน.............2559
10. สถานที่ดาเนินโครงการ
...............................................................................................................................................
11. แผนการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 เตรียมเสนอของบประมาณ
2 อบรม...........................และประเมินผล
3 จัดทารายงานสรุป
12. งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานเป็นงบประมาณตามแผนงบประมาณการบริการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2559โดยงบประมาณที่ใช้โครงการครั้งนี้ เป็นจานวนเงิน …………..…………. บาท
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รายละเอียดการใช้งบประมาณดาเนินโครงการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

6

7

8
9

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวนิลขนาด 4*1) ตารางเมตรละ 100 บาท จานวน 1 ป้าย
400
ค่าตกแต่งสถานที่ (background) (ป้ายไวนิลขนาด4*2) ตารางเมตรละ 100 บาท จานวน 1 ป้าย
800
ค่าน้าดื่ม
300
ค่าอาหารว่าง ตามจานวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน คนละ 10 บาท
500
ค่าวิทยากร 2 ท่าน วันละ 3,000 บาท (เฉพาะทาง/เฉพาะเจาะจงในวิชาชีพ)
9,000
-ดร............................ ตาแหน่ง..................หน่วยงาน.................
-ดร............................ ตาแหน่ง..................หน่วยงาน.................
-ดร............................ ตาแหน่ง..................หน่วยงาน.................
 ค่าอุปกรณ์ ...........จานวน.......ชิ้น ราคาชิ้นละ ........ บาท
 ค่าอุปกรณ์เจาะเลือด
- เข็มเจาะเลือดปลายนิ้วมือ................. กล่อง จานวนกล่องละ ........ ชิ้น
1,432
ราคากล่องละ……………… บาท
- ถุงมือแพทย์.....กล่อง จานวนกล่องละ ....... ชิ้น ราคากล่องละ...... บาท
 แอลกอฮอล์......ขวด ราคาขวดละ........... บาท (.......x……=…… บาท)
 สาลีก้อน...... ถุงราคาถุงละ............
 ผ้าปิดปาก( mask) แบบคล้องหู........กล่อง จานวนกล่องละ.......... ชิ้น
ราคากล่องละ....... บาท
 อุปกรณ์ทดสอบหาปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในเลือด 1 ชุด
 ชุดตรวจได้ 100 ตัวอย่าง ราคาชุดละ 600 บาทค่าป้ายโปสเตอร์ให้ความรู้
600
- ค่าป้ายโปสเตอร์ให้ความรู้เกีย่ วกับ..............................................
จานวน2 รูปแบบ รูปแบบละ 2 แผ่น ขนาด 60*90 ซม. ราคาแผ่นละ 175 บาท
(4x175=700 บาท )
- ค่าป้ายโปสเตอร์................................................................................
จานวน 2 รูปแบบ รูปแบบละ 2แผ่น ขนาด 60*90 ซม. ราคาแผ่นละ 175 บาท
(4x175=700 บาท )
- ค่าป้าย............................................... (ป้ายไวนิลขนาด2*1) ตารางเมตรละ
100 บาท จานวน 2 ป้าย ราคาป้ายละ 200 บาท (2x200=400 บาท )
ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ........................................................................................
แบบประเมินผลก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และแบบประเมินผลโครงการ
- คู่มือเรื่อง......................... 50 ชุด ต้นฉบับ 10 หน้า (0.4*10*50=200 บาท)
- คู่มือเรื่อง........................................................................................ 50 ชุด ต้นฉบับ 10 หน้า
(0.4*10*50=200 บาท)
460
- ค่าแบบประเมินผลก่อน-หลังดาเนินโครงการจานวน........ชุดต้นฉบับ.........หน้า
- ค่าแบบประเมินผลโครงการจานวน.........ชุดต้นฉบับ...... หน้า
ค่าเดินทาง ระยะทางไป-กลับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต......................................................
288
กับ........................................................... โดยมีรถยนต์ส่วนบุคคล จานวน 2 คัน คันละ..........บาท
(ไป-กลับ) ระยะทาง..................กิโลเมตร
ค่าสรุปโครงการ
100
รวม
35,000
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง...........................................................................
2. คณะ........................................... มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน
14. วิธีการและการกาหนดตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้
วิธีการ
เครื่องมือ
1.ผู้ร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80
1.ตรวจสอบจานวนผู้เข้าร่วม
1.แบบลงทะเบียน โดยมี
ของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการจากใบลงทะเบียน โดยมี ผู้ร่วมโครงการ มากกว่า
ผู้ร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ของ
ของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน 2.สารวจความพึงพอใจจาก
2.แบบสารวจความ
การเข้าร่วมโครงการ มากกว่า ร้อยละ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย
พึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงร้อยละ 80 จาก
3.ทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้เข้า 3.แบบทดสอบความรู้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ
โครงการโดยแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจก่อนและหลัง
หลังเข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการ
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลผู้ร่วมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วมโครงการ
15. การติดตามผล
1) ในการติดตามผลการนาไปใช้จริงจาก...........................................................................................................
ที่สอบถามจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
2) การประเมินความสาเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
3) มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม
4) เครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล คือ แบบสอบถาม
5) ระยะเวลา 1 เดือนในการติดตามผลและส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ
16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
ไม่มีสาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
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ส่วนที่ 4
กำรสรุปประเมินผลโครงกำร
หลั งจากได้ ดาเนิ น การตามแผนของโครงการแล้ ว จากนั้ นขั้ นตอนสุ ด ท้า ยจะเป็ นกิ จกรรมในการ
ประเมินผลโครงการ สาเหตุที่ต้องทาการประเมินผลโครงการเนื่องจากผู้บริหารต้องการทราบว่าผลที่ได้รับจาก
การดาเนินโครงการไปแล้วนั้น ประสบความสาเร็จตามที่มุ่งหวั งหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรตอบสนองความ
ต้องการได้เพียงใดควรปรับปรุงแล้วดาเนินการต่อไปหรือควรยุติโครงการซึ่งเท่ากับเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่ง
ที่ดาเนินการไปแล้วนอกจากนี้การประเมินผลจะมีผลโดยตรงต่อความสาเร็จของแผนงานโครงการต่างๆและ
ยังส่งผลทางอ้อมหากการประเมินผลมีคุณภาพก็จะทาให้การบริหารงานตามแผนที่กาหนดมีคุณภาพไปด้วยแต่
ถ้าการประเมินผลขาดคุณภาพแล้วสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อแผนงานที่กาหนดไว้ได้อีกด้วย
1. รูปแบบกำรเขียนสรุปโครงกำร
ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วย
1. ปก จะต้องประกอบไปด้วย (แบบอักษร TH Saraban PSK ขนาดตัวอักษร 26 นิ้ว ตัวหนา)
1.1 ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ขนาด 3.59 * 3.59 ซ.ม.)
1.2 ชื่อโครงการ
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.4 รูปภาพประกอบ
1.5 วันที่ดาเนินโครงการ และ
1.6 สถานที่ในการดาเนินงาน (แบบอักษร TH Saraban PSK ขนาดตัวอักษร 26 นิ้ว
ตัวหนา)
2. คำนำ (แบบอักษร THSaraban PSK ขนาดตัวอักษร 16 นิ้ว ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ) ลงชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. สำรบัญ (แบบอักษร THSaraban PSK ขนาดตัวอักษร 16 นิ้ว ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ)
ส่ว นที่ 2 เนื้ อหาโครงการ “ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการสามารถน ารายละเอี ยดโครงการมาระบุ ไว้ ใน
ส่วนที่ 2” ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. ประเภทโครงการมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหรือยุทธศาสตร์ใด
3. หลักการและเหตุผล
4. กลุ่มเป้าหมาย
5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6. วิธีการประเมินผล
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการประเมินประกอบไปด้วย (แบบอักษร THSaraban PSK ขนาดตัวอักษร
16 นิ้ว ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ)
1. อธิบายผลลัพท์ของโครงการตามตัวชี้วัดความสาเร็จ ดังนี้
1.1 การวัดผลเชิงปริมาณ โดยมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 4.0
1.2 การวัดผลลัพท์เชิงคุณภาพ
2. ผลลัพท์ของการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการ ตามงบประมาณที่ได้รับและใช้ไปอย่างไร
เช่น โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังต่อไปนี้
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายจริง

%

1)
2)
3)
4)
3. ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบในการดาเนินโครงการ
4. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
1) มุมมองของผู้รับผิดชอบโครงการ
2) มุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการ
3) แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
5. รูปภาพประกอบ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (แบบอักษร TH Saraban PSK ขนาดตัวอักษร 16 นิ้ว ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ)
1) หน้าอนุมัติโครงการ
2) กาหนดการในการดาเนินงาน
3) หนังสือเชิญจากภายนอก ในกรณีเป็นโครงการที่องค์กรภายนอกส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
5) แบบประเมินโครงการบางส่วน
6) สาเนาใบเสร็จรับเงิน
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กรอบและแนวปฏิบัติในกำรเขียนงบประมำณโครงกำร
-------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการด้านการบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักวิจัยและบริการ
วิช าการ จึงเห็ น ควรให้ จั ดทาประกาศเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณบริการวิชาการ โดยนาเสนอใน
หลักการดังนี้
1. ค่าประชาสัมพันธ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการติดป้ายประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ค ณาจารย์
บุคลากร นิสิต ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น กาหนดให้เบิกจ่ายดังนี้
1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบผ้า ตารางเมตรละไม่เกิน 30 บาท
1.2 ป้ายไวนิล ตารางเมตรละไม่เกิน 80 บาท
2. ค่าวัสดุในการจัดตกแต่งสถานที่ หมายถึง ค่าวัสดุในการจัดเตรียมความพร้ อมของสถานที่ให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมที่จัดดาเนินการ และเพิ่มความสวยงามของสถานที่ตามความเหมาะสม
กาหนดให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินโครงการละ 1,500 บาท
3. ค่าเช่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม หมายถึง การจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมตามกาหนดการโครงการที่จัดขึ้น กาหนดให้เบิกจ่ายเฉพาะโครงการประเภทสัมมนา ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ กาหนดให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าเดินทาง หมายถึง เงินจ่ายให้กับผู้บริการโดยสารสาธารณะหรือการเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคล ให้เบิกจ่ายในอัตราดังนี้
4.1 ค่าเดินทางรถบริการสาธารณะ Taxi ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงในเส้นทางที่มีการ
วางแผนไว้ชัดเจน
4.2 ค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เบิกจ่ายได้ตามเส้นทางที่มีการวางแผนไว้ชัดเจน
ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.3 ค่าเช่ารถ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ตามความเหมาะสมและจาเป็น
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรม หมายถึง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการทากิจกรรมตาม
กาหนดการในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ในราคาตลาดตามที่จ่ายจริง มีความจาเป็น มีการวางแผน
อย่างชัดเจนและให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดี
6. ค่ า ของรางวั ล /ทุ น การศึ ก ษา ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ ต ามที่ จ่ า ยจริ ง ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของรอง
อธิการบดี
7. ค่าที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นนอกสถานที่โดยจาเป็นต้องพักค้างคืน ให้เบิกจ่ายได้
ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ให้คานึงถึงความเหมาะสมกับประเภทของโครงการ และให้อยู่ในดุลพิ นิจของคณบดี
และรองอธิการฝ่ายบริหาร
8. ค่าเวชภัณฑ์ที่จาเป็น ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินโครงการละ 500 บาท
9. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายได้ชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท ทั้งนี้ไม่เกินวันละ 3,000 บาท
10. ค่าเอกสาร แผ่นพับที่ให้ความรู้หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นเอกสารแจกในรูปแบบสาธารณะ
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินโครงการละ 1,000 บาท
11. ค่าสนับสนุนการแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
แสดงออกซึ่งเอกลั กษณ์และอัตลั กษณ์ของสถาบัน เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน 1,000 บาท และสู งสุ ด
รายการแสดงละไม่เกิน 5,000 บาท
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12. ค่าอาหารและน้าดื่มให้เบิกจ่ายได้ดังนี้
12.1 ให้เบิกจ่ายเฉพาะมื้อเย็นของโครงการที่ต้องค้างคืน ในอัตราไม่เกินคนละ 25 บาท
12.2 น้าดื่มสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะน้าเปล่าตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน
โครงการละ 300 บาท
13. ค่าของที่ระลึก ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้
13.1 โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ มอบให้ เ ฉพาะหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางด้ า น
บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ เงินสนับสนุนกิจกรรมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1,500
บาท ต่อชิ้น
13.2 ถ้วยรางวัลในการจัดการแข่งขัน โครงการละไม่เกิน 1,500 บาท
13.3 ของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยจัดทา จัดหา ให้ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายตามจริงที่ได้รับ
อนุมัติ ไม่เกินชิ้นละ 500 บาท
14. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบปลีกย่อย ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในค่าใช้จ่าย
หลักของโครงการ แต่มีความจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสมและ
จาเป็น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
15. ค่าจัดทาเล่มประเมินผลโครงการในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินโครงการละ
200 บาท
ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
อนึ่ ง การส่ ง รายละเอี ย ดโครงการแต่ ล ะโครงการเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยต้ อ งมี อ ยู่ ใ น
ประมาณการที่ได้รับอนุมัติ
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