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ผู้รับผิดชอบ

1.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

2.

3.

4.

ขั้นตอน

วิธีการ

สํารวจข้อมูล
1.1 สํารวจปัญหา/ความ
ความต้ อ งการของ ต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการด้านการรับบริการ
ข้อมูล คําปรึกษา แนะนํา การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออื่นๆ

1.2 สรุปข้อมูลเพื่อใช้เขียน
ข้ อ เสนอโครงการและใช้ เ ป็ น
หลั ก ฐานประกอบข้ อ เสนอ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทําและส่งข้อเสนอ 2.1 จัดทําข้อเสนอโครงการ
ให้มีการบูรณาการงานบริการ
และงานบริการ
โครงการ
วิชาการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย
2.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการถึง
รองคณบดีฝ่ายวางแผน เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
3.1 ส่งเอกสารขออนุมัติ
ดําเนินงานโครงการถึงคณบดี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบสํ า รวจข้ อ มู ล ความ
ต้ อ งการเทคโนโลยี ข อง
กลุ่มผู้รับบริการ หรือแบบ
ขอรับบริการทางวิชาการ/
เทคโนโลยี
(เอกสารหมายเลข 1 ,
และ เอกสารหมายเลข 2)

แบบเสนอของบประมาณ
รายจ่ า ย (แบบง.7) ของ
กนผ.
(เอกสารหมายเลข 3)

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เสนอขออนุมตั กิ าร
บั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ มั ติ
และงานบริการ
ดําเนินงานโครงการ
ดําเนินงานโครงการ
วิชาการ
(หลังจากได้รับอนุมัติ
โครงการจาก
3.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยแล้ว)
คณะกรรมการดําเนินการ
โครงการ และมีการประชุมวาง
แผนการดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดําเนินโครงการ
4.1 สํารวจรายละเอียดพื้นที่
และงานบริการ
หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อสรุป
วิชาการ
ข้อมูลและประสานงานการ
ดําเนินโครงการกับผู้รับผิดชอบ
กลุ่มหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือประสานกลุ่ม
ผู้รับบริการ
4.2 ดําเนินโครงการให้บริการ
ข้อมูลหรือให้คําปรึกษาแนะนํา
หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
อื่นๆตามระยะเวลาที่กําหนด
ในแผน
-1-

หมายเหตุ

งานบริการ
วิชาการ
ดําเนินงานให้ใน
ส่วนของเอกสาร

กรณี ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินโครงการ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดต้องปรับ
แผนปฏิ บั ติ ง าน
แ ล ะ ข อ อ นุ มั ติ
ตามลําดับขั้น

ลําดับ

5.

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
และงานบริการ
วิชาการ

ติดตามประเมินผล
โครงการ

วิธีการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.3 รวบรวมข้อมูลใบสมัครและ
แบบประเมินความพึงพอใจของ
โครงการ ประกอบการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์
5.1 รวบรวมข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลโครงการเกีย่ วกับ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

ใบสมัครของผู้รบั บริการ
และ แบบประเมินความพึง
พอใจโครงการ
(เอกสารหมายเลข 4 และ
เอกสารหมายเลข 5)
แบบติดตามประเมินผล
โครงการ (เอกสาร
หมายเลข 6)

5.2 รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผลความสําเร็จใน
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั

แบบติดตามการ
ประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
(เอกสารหมายเลข 7)

หมายเหตุ

แบบการนําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปพัฒนา
อาชีพชุมชนหรือแบบ
ติดตามผลของหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน (เอกสาร
หมายเลข 8)

6.

ผู้รับผิดชอบโครงการ
และงานบริการ
วิชาการ

5.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเตรียม
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
จัดทําและส่งรายงาน 6.1 รวบรวมข้อมูลการดําเนิน
ฉบับสมบูรณ์
โครงการทั้ ง หมดพั ฒ นาเป็ น
รายงานผลการดําเนินงานฉบับ
ส ม บู ร ณ์ ต า ม แ บ บ ที่ ส ว พ .
กําหนด

แบบรายงานดํ า เนิ น งาน
ฉบับสมบูร ณ์ห รือแบบ
รายงานฉบับสมบูรณ์
(เอกสารหมายเลข 9)

6.2 จั ด ส่ ง เอกสารและแผ่ น
บันทึกข้อมูลถึง กนผ.และ สวพ.
หรือหน่วยงานผู้ให้ทุน

หมายเหตุ :

1. โครงการทุกโครงการต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกวันที่ 10 ของเดือน
โดยใช้แบบฟอร์มของ กนผ. (เอกสารหมายเลข 10)
2. เอกสารหมายเลขต่างๆ ทัง้ หมดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sci.rmutp.ac.th
หัวข้อ Download แบบฟอร์ม >> แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่สังคม
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ. ชวนี สุภิรัตน์ หัวหน้างานบริการวิขาการแก่สังคม
โทร. 02 - 9132424 ต่อ 159
3. ข้อความหรือหัวข้อในแบบฟอร์มเอกสารหมายเลขต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสมของโครงการ
ปรับปรุงล่าสุด : 30/04/56
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