บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง ขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้เล่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จุฑามาศ พีรพัชระ

รายละเอียดของเรื่อง
ขั้ นตอนการดําเนิ นโครงการบริการวิ ชาการ เป็ นขั้นตอนที่ มี
ความสํ าคั ญเพื่ อใช้ ประกอบการดํ าเนิ นโครงการภายใต้ ผลผลิ ต
ผลงานการให้ บริ การวิ ชาการที่ ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี (งบแผ่ น ดิ น ) งบประมาณเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานรวมทั้งงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบสํารวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการซึ่ง
อาจเป็ น ชุ ม ชน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน SMEs ภาคอุ ต สาหกรรม
หรือประชาชนทั่วไป
1.1 สํารวจปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
ด้ า นการรั บ บริ ก ารข้ อ มู ล คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีหรืออื่นๆ
1.2 สรุ ป ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ เ ขี ย นข้ อ เสนอโครงการและใช้ เ ป็ น
หลักฐานประกอบข้อเสนอโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณ
จัดทําและส่งข้อเสนอโครงการซึ่งต้องดําเนินการหลังจากสรุปผล
ความต้องการของผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
2.1 จัดทําข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่กอง
นโยบายและแผน มทร.พระนคร (กนผ.) กําหนดกรณีงบประมาณ
ภายนอกให้ ใช้ ตามหลั กเกณฑ์ และช่ วงเวลาที่ หน่ วยงานผู้ ให้ ทุ น
กําหนด
2.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการถึง กนผ. หรือหน่วยงานผู้ให้ทุน
3. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานผู้ให้ทุนและหน่วยงานผู้รับทุน
ดําเนินการในขั้นตอนการขออนุมัติและอนุมัติโครงการ
3.1 ส่งเอกสารอนุมัติโครงการถึงหน่วยงาน
3.2 จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าปี โดยระบุ ผ ลผลิ ต/
กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินโครงการตามแผนที่กําหนด
4.1 สํารวจรายละเอียดพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสรุปข้อมูล
และประสานงานการดํ าเนิ นโครงการกั บผู้ รั บผิ ดชอบกลุ่ มหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประสานกลุ่มผู้รับบริการ
4.2 ดําเนินโครงการให้บริการข้อมูลหรือให้คําปรึกษาแนะนํา
หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีหรืออื่นๆตามระยะเวลาที่กําหนดในแผน
4.3 รวบรวมข้อมูลใบสมัครและแบบประเมินความพึงพอใจของ

สรุปความรู้ที่ได้
1. สํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ
2. จัดทําและส่งข้อเสนอ
โครงการ
3. มหาวิทยาลัยอนุมัติการ
ดําเนินโครงการ
4. ผู้รับผิดชอบดําเนิน
โครงการ
5. ติดตามประเมินผล
โครงการ
6. จัดทําและส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
7. บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และหรือการวิจัย
8. รวบรวมข้อมูลของ
โครงการบริการวิชาการให้
ผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ในการ
บริหารงานบริการวิชาการ
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รายละเอียดของเรื่อง
โครงการประกอบการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลและจั ดทํ ารายงานฉบั บ
สมบูรณ์
5. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผลโครงการ
5.1 รวบรวมข้ อมู ลการติดตามประเมินผลโครงการเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ได้แก่ 1) ผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์
จากการบริการ 3) โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี และตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ได้ แ ก่ 1)จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
2) ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารในกระบวนการให้ บ ริ ก าร
3) งานบริ ก ารวิ ช าการแล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด
4) ต้ นทุ น / ค่ าใช้ จ่ ายการผลิ ตตามงบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรร
5) จํานวนผู้ รับบริ การในการกระบวนการให้บริการหรือตัวชี้วั ด
ของหน่วยงานผู้ให้ทุน
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
6. ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานผู้รับทุนจัดทําและส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
6.1 รวบรวมข้ อมู ลการดํ าเนิ นโครงการทั้ งหมดพั ฒนาเป็ น
รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบที่ มทร.พระนคร
กําหนดหรือตามแบบที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกําหนด
6.2 จัดส่งเอกสารและแผ่นบันทึกข้อมูลถึง กนผ.และ สวพ.
หรือหน่วยงานผู้ให้ทุน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรือการวิจัย
7.1 การบูรณาการกับการเรียนการสอน
1) ให้ นั กศึ กษานํ าความรู้ ไปจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน (สกอ.)
2) นําผลการบริการวิชาการพัฒนาเป็นบทความ/ตํารา หนังสือ
(สมศ.)
3) นําผลการบริการวิชาการไปปรับปรุงรายวิชาที่สอน (สมศ.)
4) นํ าผลการบริ การวิ ชาการไปพั ฒนา / ปรั บปรุ งหลั กสู ตร
(สมศ.)
7.2 การบูรณาการกับการวิจัย
1) นํ าผลงานวิ จั ยไปใช้ ประโยชน์ จริ งโดยบู รณาการกั บงาน
บริการวิชาการ (สกอ.)
2) นําโจทย์วิจัยหรือความต้องการที่เกิดจากการบริการวิชาการ
ต่อยอดเป็นข้อเสนอการวิจัย (สกอ. / สมศ.)
3) นําโจทย์วิจัยหรือความต้องการที่เกิดจากบริการวิชาการต่อ
ยอดการทําวิจัย (สกอ. / สมศ.)

สรุปความรู้ที่ได้
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8. หน่วยงานเจ้าของเรื่องรวบรวมข้อมูลของโครงการบริการ
วิชาการให้ผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ในการบริหารงานบริการวิชาการ
8.1 รวบรวมข้อมูลการบริการวิชาการของทุกโครงการ
8.2 รายงานผลการดําเนินงานทั้งขั้นตอนการปฏิบัติและผลการ
ปฏิบัติของงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การจัดสรร งปม. รายจ่ายประจําปี (7 ตัวชี้วัด)
2) กลยุ ทธ์ การบริ หาร มทร.พระนคร 2556 (5 มาตรการ
9 ตัวบ่งชี้)
3) การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาภายใน (สกอ.)
2 ตัวบ่งชี้
4) การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 2 ตัวบ่งชี้

สรุปความรู้ที่ได้

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

แผนภูมิก้างปลา

