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คํานํา 
คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทําข้ึน

ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนคุณภาพและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด คู่มือฉบับน้ีมุ่งเน้น
ในเร่ืองการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการปฏบัติงานบูรณาการพันธกิจในรูปแบบที่
หลากหลาย สําหรับหน่วยงานและบุคคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการของคณะบริหารธุรกิจ สาระสําคัญของ
คู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ 4 ด้าน ดังน้ี การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  

คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกระดับในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการ
พันธกิจ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจต่อไป 
  
 
 
  (ดร. รัตนาวลี ไม้สัก) 
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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บทที่ ๑ 
การบูรณาการพันธกิจ 

๑.๑ ความหมายและความสําคัญของการบูรณาการพนัธกิจ 
 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง กระบวนการการนําความรู้วิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กันนํามาเข้า
ด้วยกันหรือผสมผสานให้กลมกลืนเป็นองค์รวมหน่ึงเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือนํามาจัดเป็นการเรียนการ
สอน ภายใต้หัวข้อเดียวกันเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์
ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนที่มากกว่าการให้เน้ือหาโดยอาจารย์เป็นผู้กําหนด 
 พันธกิจ (Mission) หมายถึง ภารกิจที่กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติ ๔ ประการ คือ 
 ๑) การผลิตบัณฑิต หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด และผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ๒) การวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ 
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์ และ 
ตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ ท้ังน้ี เพ่ือถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตและภาค
บริการ 
 ๓) การบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอก 
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษา โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ ทั้งน้ี เพ่ือ
สร้าง และพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติโดย
เห็นถึงความสําคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจําต้องปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งท่ีดีงาม ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตสํานึก และในวิถีชีวิต มีความ
เชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งใน เรื่องความเชื่อ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมใหม่ๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการดําเนินงานท้ังในระดับบุคคลและสถาบัน โดยมีระบบกลไกเป็น
หน่วยส่งเสริม สนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้วิถีชีวิตและบรรยากาศ
ในมหาวิทยาลัยน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีรสนิยม และสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจ มีนํ้าใจอย่างมีความสุข  
 การบูรณาการพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง    
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สงัคม และการทํานุบํารุงวัฒนธรรมอย่างผสมผสานกลมกลืนเป็นองค์รวม อันส่งผลให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๗) และภายนอก 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ๒๕๕๕) ได้กําหนดให้มีการบูรณาการ
พันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาความรู้ และประสบการณ์แบบองค์รวม ดังน้ี 

๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตรการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังน้ี การ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ของ สมศ. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยทุกแห่งของไทยจึงต้องปฏิบัติภารกิจ     
การบูรณาการที่สอดรับกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ถ้าปฏิบัติได้ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ และตัวบ่งชี้ท่ี ๘ 
จะส่งผลทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑.๒ รูปแบบการบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพดังกล่าวทําให้ได้รูปแบบของการบูรณาการพันธกิจ
ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน ๔ แบบ ดังน้ี 

๑) การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
๒) การบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนกัศึกษา 
๓) การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
๔) การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย  
ซึ่งจะไดด้ําเนินรายละเอียดในบทตอ่ไป 

 

การวิจัย 

การบริการวชิาการ 

การเรียนการสอน 

การทํานุบํารุง     
ศิปวัฒนธรรม 

บูรณาการ
พันธกิจ 
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บทที่ ๒ 
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 

  
 การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีก่อให้เกิดความรู้
ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่อันเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕ ใน
หมวด ๔ มาตรา ๒๔ (๕) ว่า “ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้” 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวน้ี ทําให้ผู้สอนเห็นแนวทางในการนํากระบวนการวิจัยมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้มากข้ึน ผู้สอนและผู้เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาควรมีทักษะในการนํากระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ต้องไม่ใช่
การสอนในรายวิชาวิจัย ข้ันตอนการบูรณาการควรเร่ิมจากการพิจารณารายวิชาท่ีสอนพร้อมกับออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยสอดแทรกกระบวนการวิจัยลงในกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน
และการประเมินผลโดยระบุกิจกรรมการวิจัยไว้ให้ชัดเจน และควรมีข้ันตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการวิจัยและ
ผลการวิจัยระหว่างผู้เรียนด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้เรียนขยายขอบเขตของการเรียนให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 

๒.๑ รูปแบบการบูรณาการการวิจัยกบัการเรียนการสอน 

 วิธีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สามารถกระทําได้ ดังน้ี 
 ๑) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ 
 การกําหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ โดยอาจารย์มีงานวิจัยที่
เป็นลักษณะชุดโครงการท่ีประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยๆ หลายเรื่อง แล้วจัดแบ่งมอบหมายให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตร่วมกันดําเนินการวิจัยเรื่องย่อยๆ ในชุดโครงการวิจัย โดยมอบเป็นกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ 
 ๒) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยของอาจารย์  
 โดยกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรือเก่ียวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ 
ดําเนินการโดยที่อาจารย์มีงานวิจัยของตนเองรองรับ และกําหนดให้นักศึกษารว่มทําโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็น
ผู้ช่วยในโครงการวิจัย เช่น  ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  ท้ังน้ีอาจารย์ควรอธิบายหรือแลกเปลี่ยนความรู้
กับนักศึกษาเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการวิจัยให้ครบทุกข้ันตอน 
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 ๓) นักศึกษาศึกษางานวิจัยเพ่ือเรียนรู้กระบวนการวิจัย  
 โดยอาจารย์ให้นักศึกษาศึกษางานวิจัยเพ่ือเรียนรู้องค์ความรู้หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องน้ันๆ 
วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช้และศึกษาต่อไป วิธีน้ีจะทําให้นักศึกษา
เข้าใจกระบวนการทําวิจัยมากข้ึน 
 ๔) อาจารย์นําผลการวิจัยไปประกอบการสอน  
 โดยอาจารย์นําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน หรือนําผลการวิจัยของ
อาจารย์ไปประกอบการสอน นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย แนวทางทฤษฎี และความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยเพ่ิมจากเอกสารหรืองานเขียนเดิม 
 ๕) นักศึกษาเข้าฟังการรายงานผลงานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยอื่น 
 โดยกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัย
ของอาจารย์หรือนักวิจัยรับเชิญ แล้วมอบหมายให้นักศึกษาที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังทํากิจกรรมและนําไปสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน 
 ๖) นักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือคณะบริหารธุรกิจ อาจจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ควรมอบหมายให้นักศึกษาท่ีมี
โอกาสเข้าร่วมฟังทํากิจกรรมและนําไปเล่าแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนในชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน 

๒.๒ ขัน้ตอนและวิธกีารดําเนินงาน  
รูปแบบที ่๑ นกัศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาเป็นสว่นหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาเพ่ือนํากระบวนการวิจัยมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๕ หมวดที่ ๕ 

แผนการสอนและการประเมินผล 
๓ อาจารย์เขียนชุดโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยโดยกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีสว่นร่วมทําวิจัย

โครงการยอ่ย 
๔ อาจารย์คัดเลอืกนักศึกษาในรายวิชาที่สอนเพ่ือเข้าร่วมดําเนินการโครงการวิจัย 
๕ อาจารย์เป็นพ่ีเลี้ยงในโครงการวิจัยย่อยของนักศึกษาที่ร่วมงานวิจัย 
๖ นักศึกษาท่ีทําวิจัยนําเสนอกระบวนการทําวิจัยจากประสบการณ์จริงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน

ร่วมชั้นในรายวิชาท่ีอาจารย์เจ้าของโครงการวิจัยรับผิดชอบ 
๗ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง แล้วจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
๘ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานของนกัศึกษา 
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รูปแบบท่ี ๒ นกัศกึษาระดับปริญญาตรีเปน็ผู้ชว่ยในโครงการวิจัยของอาจารย์ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาที่สอนเพ่ือนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
๓ อาจารย์ดําเนินงานโครงการวิจัยในปีการศึกษาน้ัน 
๔ อาจารย์คัดเลือกนักศึกษาในรายวิชาที่สอนเพ่ือร่วมหรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัย 
๕ อาจารย์นําประสบการณ์จากการทําวิจัยมาประกอบการบรรยายให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทํา

วิจัยอย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน โดยให้นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการทํางานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน
นักศึกษา 

๖ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง แล้วจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
๗ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานของนักศึกษา 

รูปแบบท่ี ๓ นกัศกึษาศกึษางานวิจัยเพ่ือเรียนรูก้ระบวนการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาเพื่อนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
๓ อาจารย์รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยที่เก่ียวกับเน้ือหาของรายวิชาที่สอนเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด

ความสนใจใฝ่รู้ แสวงหาคําตอบของงานวิจัย รวมทั้งแนะนําวิธีอ่านผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
๔ อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรายวิชา โดยแนะนําแหล่งข้อมูลและ

งานวิจัยที่จะต้องสืบค้นเพ่ือนํามาศึกษา 
๕ อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาศึกษารายงานวิจัยและสรุปความรู้ เพ่ือนํามาอภิปรายร่วมกัน โดยเน้น

การนําเสนอสาระของงานวิจัยอย่างเชื่อมโยงกับสาระที่กําลังเรียนรู้ 
๖ อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาทําการประเมินใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ประเมินการแสวงหาแหล่ง

ความรู้ต่างๆ ๒) ประเมินการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับผลการวิจัย 
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รูปแบบท่ี ๔ อาจารย์นําผลการวิจัยไปประกอบการสอน 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม 
๑ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาเพ่ือนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
๓ อาจารย์รวบรวมผลงานวิจัยเก่ียวกับเน้ือหาของรายวิชาที่สอน 
๔ อาจารย์นํากระบวนการวิจัย แนวคิดทฤษฎี และความรู้ที่เป็นผลงานวิจัยซึ่งเก่ียวข้องกับรายวิชาไปสอน

นักศึกษา 
๕ อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รูปแบบที ่๕ นกัศกึษาเข้าฟังการรายงานผลงานวิจัยของอาจารย์หรือนักวิจัยอ่ืน 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาเพ่ือนํากระบวนการวิจัยมาใชใ้นการเรียนการสอน 
๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนในมคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
๓ อาจารย์กําหนดให้นักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ

อาจารย์หรือนักวิจัยรับเชิญ โดยมอบหมายให้นักศึกษาที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังทํากิจกรรมตามใบงานท่ี
อาจารย์กําหนด 

๔ นักศึกษานําความรู้ท่ีได้รับจากการรับฟังไปเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ือนในชั้นได้เรียนรูร่้วมกัน 
๕ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง แล้วจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
๖ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานของนกัศึกษา 
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รูปแบบที ่๖ นกัศกึษาเข้ารว่มประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาเพื่อนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
๒ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
๓ อาจารย์กําหนดให้นักศึกษาเข้าฟังการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมอบหมายให้

นักศึกษาที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟัง ทํากิจกรรมตามใบงานที่อาจารย์กําหนด 
๔ นักศึกษานําความรู้ท่ีได้รับจากการรับฟังไปเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ือนในชั้นได้เรียนรู้ร่วมกัน 
๕ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง แล้วจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
๖ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานของนกัศึกษา 

 
๒.๓ ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ 

แผนผงัแสดงหน้าที่ของอาจารย์ใน 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทบาทหน้าที่
อาจารย์ 

วิจัย 

บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารจัดการ 

งานพัฒนาตนเอง 

สอน 
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๑) บทบาทของคณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา 
 ๑.๑) คณะกําหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
 ๑.๒) คณะจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  
 ๑.๓) คณะจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา  
 ๑.๔) สาขาวิชาวางแผนบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยกําหนดรายวิชาที่
จะบูรณาการให้ชัดเจนและติดตามการจัดทํา มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้สอน  
 ๑.๕) สาขาวิชาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัย 

๒) บทบาทของอาจารย์  
 ๒.๑) พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการวิจัย  
 ๒.๒) สร้างผลงานวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ  
 ๒.๓) ทําแผนการสอนแบบบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน (มคอ.๓)  
 ๒.๔) สอนแบบบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
 ๒.๕) ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
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บทที่ 3 
การบูรณาการงานทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  
 การนําภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการ
เรียนการสอน และฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการสืบสาน และธํารง
รักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ  
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาจัดข้ึน
เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร มุ่งเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา  
 
๓.๑ รูปแบบการบูรณาการงานทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา มี ๒ รูปแบบ ดังน้ี  

 รูปแบบที่ ๑ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบที่ ๒ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๓.๒ ขัน้ตอนและวิธกีารดําเนินงาน 

รูปแบบที ่๑ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม 
๑ คณะบริหารธุรกิจมีโครงการ/กิจกรรมที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบรรจุไว้ในแผน 
๒ วิเคราะห์สาระความรู้ในรายวิชาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแผน 
๓ ระบุกิจกรรมการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดท่ี ๕ แผนการ

สอน และการประเมินผล 
๔ อาจารย์สอนนักศึกษา หรือนักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จนสามารถจัดทําโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้หลักการของ PDCA ในการดําเนินการ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
๕ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง แล้วจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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รูปแบบที ่๒ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการรว่มกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ คณะบริหารธุรกิจกําหนดงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมพัฒนา 
๒ ชี้แจงให้สโมสรนักศึกษาได้เข้าใจและเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓ อาจารย์ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔ นักศึกษาจัดทําและดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนํากระบวนการ PDCA มาใช้

อย่างครบถ้วน และกําหนดตัวชี้วัดของการบูรณาการให้ชัดเจน 
๕ นักศึกษาประเมินผลโครงการและประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ 

๓.๓ ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ 

 ๑) บทบาทของคณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา 
 ๑.๑) คณะกําหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา  
 ๑.๒) คณะจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน  
 ๑.๓) สาขาวิชาจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา พร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน  
 ๑.๔) สาขาวิชาจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา  
 ๑.๕) สาขาวิชาบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยกําหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการให้ชัดเจน และติดตามการจัดทํา มคอ.๓ ของอาจารย์  
 ๑.๖) สาขาวิชาประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 ๒) บทบาทของอาจารย์  
 ๒ .๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสืบสาน ธํารงรักษารักษา 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ  
 ๒.๒) แนะนําและให้คําปรึกษาด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรหรือชมรม
นักศึกษา  
 ๒.๓) ทําแผนการสอนที่บูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยระบุให้ชัดเจนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ 
แผนการสอนและการประเมินผล  
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 ๒.๔) สอนแบบบูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๒.๕) ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 

แผนผงัแสดงบทบาทหน้าทีข่องอาจารย์เกี่ยวกบัการบูรณาการพันธกจิ  
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทบาทหน้าที่
อาจารย์ 

แนะนําใหค้ําปรึกษานกัศกึษาด้าน
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ประเมินผลสําเร็จ      
การบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สอนแบบบูรณาการกับงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําแผนการสอนท่ีบูรณาการ
กับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนบัสนุนนักศกึษาด้าน
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
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บทที่ 4 
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ทั้งระดับชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและมีความเช่ียวชาญ  
 การให้บริการทางวิชาการเป็นการทําประโยชน์แก่สังคม ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะนําไปสู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาตําแหน่งทาง 
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา  
 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนจะทําให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มี
ศักยภาพทางวิชาการดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้กับชุมชนได้มากขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการรับ
ใช้ชุมชนและสังคม 

๔.๑ รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

 รูปแบบที่ ๑ รายวิชาเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์เน้ือหาของรายวิชาที่สอดคล้อง
กับโครงการบริการวิชาการท่ีมีอยู่ในแผน และกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้จากรายวิชาไปบริการ
ร่วมกับโครงการบริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ 
 รูปแบบที่ ๒ โครงการบริการวิชาการเป็นตัวตั้งในการบูรณาการการจัดโครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยอาจารย์นําองค์ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการในรายวิชาที่
มีเน้ือหาสอดคล้อง และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชนภายใต้โครงการบริการวิชาการ 
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๔.๒ ขัน้ตอนและวิธกีารดําเนินงาน 

รูปแบบที ่๑ รายวิชาเปน็ตัวต้ังในการบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ คณะบริหารธุรกิจมีโครงการการบริการวิชาการที่อยู่ในแผน 
๒ อาจารย์วิเคราะห์เน้ือหาในรายวิชาที่สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ 
๓ อาจารย์ระบุกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดท่ี ๕ 

แผนการสอนและการประเมินผล 
๔ อาจารย์จัดการเรียนการสอนหรือนักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ภาคทฤษฎีจนสามารถถ่ายทอดความรู้

ได้ 
๕ อาจารย์จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมบริการวิชาการในโครงการบริการวิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร 

ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ร่วมดําเนินโครงการกับชุมชน 
๖ นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง แล้วจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 
๗ อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รูปแบบท่ี ๒ โครงการบรกิารวชิาการเปน็ตัวต้ังในการบรูณาการ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ สํารวจความตอ้งการของชุมชน 
๒ จัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
๓ สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการบริการวิชาการ 
๔ พิจารณารายวิชาที่สอดคลอ้งกับองค์ความรูจ้ากโครงการบริการวิชาการ 
๕ ระบุกิจกรรมบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน มคอ.๓ หมวดที่ ๕ แผนการสอน

และการประเมินผล 
๖ ดําเนินการบูรณาการในรายวิชาโดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติศึกษาค้นคว้าทดลองร่วมกับชุมชน 
๗ อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผลงานของนักศึกษา 
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๔.๓ ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ 

 ๑) บทบาทของคณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา  
 ๑.๑) สํารวจความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
วิชาชีพ  
 ๑.๒) คณะจัดทําแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความเชี่ยวชาญ และเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยไดร้ับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 ๑.๓) คณะจดัระบบและกลไก ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ  
 ๑.๔) คณะกําหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
 ๑.๕) คณะจดัหาแหล่งทุนสนับสนุน  
 ๑.๖) คณะจดัโครงการบริการวิชาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละนักศึกษา  
 ๑.๗) คณะจัดทําโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งทุนและแหล่งปฏิบัติงาน
บริการวิชาการของนักศึกษา  
 ๑.๘) สาขาวิชาวางแผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน การสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
กําหนดรายวิชาที่จะบูรณาการให้ชัดเจน และติดตามการจัดทํา มคอ.๓ ของอาจารย์ผู้สอน  
 ๑.๙) สาขาวิชาจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับงานบริการวิชาการ  

 ๒) บทบาทของอาจารย์  
 ๒.๑) พัฒนาศักยภาพของตนเองในการบริการวชิาการแก่สงัคม  
 ๒.๒) สร้างงานบริการวิชาการแก่สังคม  
 ๒.๓) ทําแผนการสอนแบบบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของตน (มคอ.๓) 
 ๒.๔) สอนแบบบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
 ๒.๕) ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
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บทที่ 5 
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 
 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยเป็นการทําประโยชน์แก่สังคม ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ พัฒนา
งานและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง การวิจัย การประเมินผลโครงการ ไม่จัดเป็นการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการวิจัย เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องทําในการดําเนินงานปกติ เพ่ือนําผลมาปรับปรุง
โครงการ 

๕.๑ รูปแบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจัย 

 รูปแบบที่ ๑ การพัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่งานวิจัย เมื่ออาจารย์ให้บริการวิชาการแก่สังคม
แล้วพบว่ามีความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ จึงนํามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ผ่านกระบวนการวิจัย ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ  
 รูปแบบที่ ๒ การนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่งานบริการวิชาการ เมื่ออาจารย์ค้นหาองค์ความรู้จากงานวิจัย 
นําไปพัฒนาปรับปรุงและใช้ประโยชน์จริงในการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผลงานวิจัย
เป็นฐานในการดําเนินงาน 

๕.๒ ขัน้ตอนและวิธกีารดําเนินงาน 

รูปแบบที ่๑ การพัฒนาตอ่ยอดงานบริการวิชาการแก่สังคมไปสู่งานวิจัย 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ คณะบริหารธุรกิจดําเนินโครงการบริการวิชาการที่บรรจุในแผน 
๒ คณะบริหารธุรกิจวางแผนการบูรณาการพันธกิจ 
๓ พัฒนาโจทย์วิจัยจากโครงการบริการวิชาการ 
๔ เขียนโครงการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นการบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ 
๕ ดําเนินโครงการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยให้แล้วเสร็จในปีการศึกษาที่ประเมิน 
๖ ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการจากแผนบูรณาการที่กําหนดโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
๗ สรุปและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
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รูปแบบที ่๒ การนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่งานบริการวิชาการ 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม 
๑ คณะบริหารธุรกิจมีโครงการบริการวิชาการที่บรรจุไว้ในแผน 
๒ ค้นหาและรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการบริการวิชาการ 
๓ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย 
๔ สรุปและประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

๕.๓ ผู้มีบทบาทในการบูรณาการ 

 ๑) บทบาทของคณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา  
 ๑.๑) สํารวจความต้องการของผู้รับบริการวิชาการ ได้แก่ ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
วิชาชีพ  
 ๑.๒) คณะจัดทําแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับจุดเน้นและความเชี่ยวชาญ และเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ โดยไดร้ับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 ๑.๓) คณะจัดระบบและกลไก ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ  
 ๑.๔) คณะกําหนดนโยบายและมาตรการให้อาจารย์บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย  
 ๑.๕) คณะจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน  
 ๑.๖) สาขาวิชาวางแผนบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย  

 ๒) บทบาทของอาจารย์  
 ๒.๑) พัฒนาศักยภาพของตนเองในการบูรณาการงานบริการ วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
 ๒.๒) ทาํงานบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ  
 ๒.๓) ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยของตนและนักศึกษา 
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๑. แบบเสนอขอโครงการบริการวิชาการ 
๒. แบบสํารวจความตอ้งการรับบริการวิชาการของชมุชนเป้าหมายหรือสถานศึกษา 
๓. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 
๔. แบบประเมินตนเองการบูรณาการภารกิจกับการเรียนการสอน 
๕. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 

 



แบบเสนอขอโครงการด้านบริการวิชาการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................... 
Project ……………................................................................................................................................................ 
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 มิติที ่3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที ่4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) 

3. ความสอดคล้องกบักลยุทธ ์
1 ................................................................................................................................................................... 
2 ................................................................................................................................................................... 
3 ................................................................................................................................................................... 
4 ................................................................................................................................................................... 
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1 ................................................................................................................................................................... 
2 ................................................................................................................................................................... 
3 ................................................................................................................................................................... 
4 ................................................................................................................................................................... 

5. ดชันชีี้วัด (KPI)..................................................................................................................................................... 

6. หลกัการและเหตผุล 
- ระบุความสําคัญ ความจําเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการใหม่ 
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การทบทวนความก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยี เป็นต้น 
- ระบุแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม(Product, 
Service, Process and Managements) หรือความจําเป็นที่สาํคัญๆ เป็นต้น 
- ระบุประเด็นสําคัญ ถ้าหากดําเนินการพัฒนาได้จริงแล้ว จะมีผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมอะไร อย่างไร นําผลลัพธ์ไป
สร้างสรรค์อะไรหรือให้ประโยชน์อะไร ใครนําไปใช้ เป็นต้น 

7. วัตถุประสงค์ (ควรระบสุิง่ทีต่้องการทาํใหส้ําเร็จเท่านัน้) 
 ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ความสอดคล้องกับช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล มิติ  Balanced 

Scorecard และ ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
 



8. การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
1) บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ .............................................. 
2) บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ .............................................. 
3) องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่........................................................................... 

9. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยนบั 
ปี 2561 

(Baseline) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

      

10. สถานทีด่าํเนนิการ 
ระบุสถานที่ดําเนินการและจังหวัดที่ต้ัง.................................................................................................. 

11. วันที่เริ่มโครงการ 
1) ระบุวันที่เริ่มเตรียมโครงการเริ่มต้น (ว/ด/ป).....................เตรียมโครงการเสร็จ(ว/ด/ป)........................... 
2) ระบุวันที่ดําเนินโครงการวันที่/เดือน/ปี...................................................................................................... 

12. สาระสําคัญของโครงการ 

สรปุสาระสาํคญั
ของโครงการ 

(NS) 

 

ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI) 

เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ  

(Means of Verification)  
(MOV) 

ฐานคตสิําคญั 
(Important Assumption) 

(IA) 

ผลลัพธ์บ้ันปลาย 
(Ultimate 
Outcome: UC) 
หรือความสําเร็จ
ตามเป้าประสงค์  

 (ระบุ KPI ของเป้าประสงค์)   

ปี 2561 
(Base line) 

2562 2563 2564 
  

เป้าประสงค์ที่....... 
............................. 

หน่วยนับ 
/ จํานวน 

      

ผลลัพธ์ 
(Outcome: OC)  

 (กําหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง)   

ปี 2561(
Base line) 2562 2563 2564   

ผลที่ได้จากกลยุทธ์ 
.............................. 

หน่วยนับ 
/ จํานวน 

      

ผลผลิตของโครงการ 
(Outputs: OP) 
ตามดัชนีช้ีวัดผลงาน 
(KPI) ของโครงการ 

 (กําหนด KPI ของโครงการเอง)   

ปี 2561 
(Base line) 2562 2563 2564 

  

ผลที่ได้จากการ 
ดําเนินโครงการ 
…………………………. 

หน่วยนับ 
/ จํานวน 

      

หมายเหตุ Base line ควรใช้ค่าเฉล่ียผลการดําเนินงานประมาณ 3 ปี หากเป็นโครงการที่เคยดําเนินการมาก่อน 
 



13. การดาํเนนิโครงการ (ขัน้ตอนหรือวิธกีารดาํเนินงานโครงการ) 

ให้คํานึงถึงองค์ประกอบ SMART ด้วย (S = Sensible ต้องมีความเป็นไปได้ M = Measurable ต้องสามารถ
วัดและประเมินผลได้ A = Attainable ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง R = 
Reasonable ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน T = Time ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติ) 

ระบุงาน (Task) หรือกิจกรรม (Activity) ที่ชัดเจน กําหนดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรของ
โครงการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่สมเหตุสมผล 
กิจกรรมสอดคล้องและก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

14. ทรัพยากรโครงการ (Input) 
14.1 บุคลากร 

กิจกรรม 
จํานวน/
หน่วยนบั 

เจ้าภาพหรือ
แหลง่ตรวจสอบ 
(Means of Verification)  

(MOV) 

ฐานคตสิําคญั 
(Important Assumption) 

(IA) 

1. กิจกรรมหลัก…………………………………………………………………………………..     

    1.1 กิจกรรมรอง…………………………………………………………………………….    

         1.1.1 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….    

         1.1.2 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….    

         1.1.3 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….    

         1.1.4 Milestone ………………………………………………………………….   

    1.2 กิจกรรมรอง……………………………………………………………………………    

         1.2.1 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….   

         1.2.2 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….   

2.   

3.    

4.    

5.  Milestone (Output : KPI)    

บุคลากร 
หน่วยนบั 

(man – hours) 

เจ้าภาพหรือ
แหลง่ตรวจสอบ 
(Means of Verification)  

(MOV) 

ฐานคตสิําคญั 
(Important Assumption) 

(IA) 

1. ผู้บริหาร    
2. หัวหน้าโครงการ   

3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ   

4. เจ้าหน้าที่การเงิน   

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ   

6. อ่ืนๆ โปรดระบุ   
7. งบประมาณรวม   



14.1 รายละเอียดงบประมาณ (ใช้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ)  
ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ........(ระบุเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณ).............. 
 1. ค่าตอบแทน           รวม ...................บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ( คน x  ช่ัวโมง x  อัตรา)  ...................บาท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( คน x  ช่ัวโมง x  อัตรา) ฯลฯ  ...................บาท 
 2. ค่าใช้สอย          รวม ...................บาท 

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (คน x มื้อ x อัตรา)   ...................บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (คน x มื้อ x อัตรา)     ...................บาท 
 ค่าที่พัก (คน x วัน x อัตรา)    ...................บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (คน x เที่ยว x อัตรา)    ...................บาท 
 ค่าทางด่วน    ...................บาท 
3. ค่าวัสดุ            รวม ...................บาท 
 ค่าวัสดุสํานักงาน       ...................บาท 
 ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง      ...................บาท 
4. อ่ืนๆ            รวม ...................บาท 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ..........................................บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ไม่เกินงบประมาณที่ 
              ได้รับอนุมัติ 

ส่วนที่ 2 งบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว  
   (ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน  

ปีงบประมาณนั้นๆ) 

15.ลักษณะโครงการ 
 การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ) 
 การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
 การดูงาน การฝึกศึกษา 
 การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

 



16. การแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของโครงการ (Work Breakdown Structure : WBS) 

 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

M T W T F M T W T F M T W T F

สปัดาหท์ ี ่1 สปัดาหท์ ี ่2 สปัดาหท์ ี ่3ข้อมูลงานโครงการ/แผนนงาน (Work Breakdown Structure : WBS)

ลําดับที่ งานโครงการ วันเริ่ม วันเสร็จ

2 ต.ค. 60 9 ต.ค. 60 16 ต.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ วันเริ่มงานจริง วันเสร็จงานจริง
จํานวนผลงาน
(Quantity)

หน่วย
(Unit) หมายเหตุ

 
*หมายเหตุ ให้ใช้ไฟล์ Microsoft Excel จัดทาํตาราง WBS (มีใหด้าวน์โหลด)



17.การตอบสนองผลการดาํเนนิงานของโครงการ 

- มิต ิ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- เป้าประสงค…์…………………………………………………………………………………………....………………………….. 

- ตัวชี้วัดระดบัเปา้ประสงค ์(24 KPI)………………………………………………………………………………….……… 

- ตัวชี้วัดระดบักลยุทธ ์
    - .................................................................................................................................................... 

- ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86) 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)  

- ตัวชี้วัดระดบัโครงการ 
 - .................................................................................................................................................... 
- จํานวนผู้รับบริการ จํานวน .............. คน 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90) 

- ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
1. …………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

18.ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1. ผลลัพธ์บ้ันปลาย (Ultimate Outcome)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ผลลัพธ์ (Outcome)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ผลผลิตของโครงการ (Output)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
19.ระบุวิธกีารประเมินผล 

-  ทาํแบบทดสอบก่อน-หลังการดําเนินโครงการ 
-  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
-  ทําแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

20.การรายงานผล 
รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กําหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
20.1 ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลัง วันที่................เดือน..................................พ.ศ............. 
20.2 ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่......................เดือน.........................พ.ศ.......... 

 
 ลงช่ือ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 

   (                                    ) 
   วันที่ ............................................................ 
 
 ลงช่ือ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน 
   (                                    ) 
  วันที่ ............................................................. 



 

แบบฟอร์มการสํารวจความต้องการรับบริการวิชาการ   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
คําชี้แจง แบบสํารวจฯฉบับน้ีสร้างขึ้น  เพ่ือสํารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร  
ที่อยู่ในพ้ืนที่รับบริการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งนําผลการสํารวจมา
ประกอบการจัดทําแผนงาน แผนบริการวิชาการและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้
มีความต่อเน่ืองในการดําเนินการอย่างเข็มแข็งและมีความย่ังยืน พ่ึงพาตนเองต่อไป 

 
(กรุณาขีดเครือ่งหมาย    ลงในช่อง   หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของทา่นมากทีสุ่ด) 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
1.1 ชื่อ-สกุลผู้ให้ขอ้มูล.....................................................................ตําแหน่ง.............................................................. 
1.2 เพศ   หญิง    ชาย 
1.3 อายุ   ตํ่ากว่า 25 ปี      26-35  ปี      36-45 ปี      46-55 ปี      มากกว่า 55 ปี 
1.4 การศึกษา  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
1.5 อาชีพ/หน่วยงาน  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  เจ้าของธุรกิจ/กิจการ   ค้าขาย  
      พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
1.6 ชื่อ-ที่ต้ังหน่วยงาน/สถานที่ทาํงาน/ที่อยู่ (กรุณากรอกข้อมลูให้ชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการติดต่อกลับ/
ประสานงานต่อไป) 
ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา/ชุมชน/หมู่บ้าน................................................................................................. 
ที่ต้ัง/ที่อยู่เลขที่..............หมู่ที่................ถนน...............................................ตําบล……............................................
อําเภอ..................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
เบอร์โทรศัพท์....................................................โทรสาร........................................อีเมล์............................................. 
 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของผูต้อบแบบสาํรวจ 
2.1 ช่ือผู้นํา/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าองค์กร………………………......................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์..................................................................... 
2.2 กรณีเป็นผู้ต้องการรับบริการเป็นชุมชน/หมู่บ้าน   
  -  จํานวนสมาชิก…............................คน   
  -  สมาชิกในชุมชนมีอาชีพหลัก................................................มีอาชีพเสริม......................................................... 
  -  ลักษณะทรัพยากรของชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน........................................................................................... 
  -  หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลสนับสนุนชุมชนในปัจจุบัน.......................................................................................... 
2.3 กรณีผู้ต้องการรับบริการเป็นสถานศึกษา 
  -  ประเภทสถานศึกษา      ของรัฐ  เอกชน       ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อ่ืนๆ ระบุ............................................................   
  -  ช่ือสถานศึกษา……………………………………......................................................................................................... 
  -  เปิดสอนในระดับ   อนุบาล  ประถมศึกษา     ขยายโอกาส     มัธยมศึกษา     
      อุดมศกึษา 
 



 

2.4 กรณีผู้ต้องการรับบริการเป็นหน่วยงาน/องค์กร 
  -  ประเภทของหน่วยงาน   องค์กรภาครัฐ     องค์กรเอกชน     รัฐวิสาหกิจ     
       อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................... 
  -  ช่ือองค์กร ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  -  จํานวนสมาชิก…............................คน   
 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
3.1 ท่านรู้จัก/ทราบข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการวิชาการของคณะบริหารธรุกิจ มทร.พระนคร มากน้อยเพียงใด 
   ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก  ทราบ/รู้จักน้อย  ทราบ/รู้จักปานกลาง   ทราบ/รู้จกัมาก 
3.2 ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการวิชาการผ่านช่องทางใดมากที่สุด 
   เว๊บไซต์   แผน่พับ/โบชัวร์  จัดนิทรรศการแบบ Road Show  
   หนังสือ/จดหมายประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ระบุ............................................................................. 
3.3 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากคณะบริหารธรุกิจ มทร.พระนคร หรือไม่    
   ไม่เคยใช้บริการ  เน่ืองจาก.............................................................................................................................. 
   เคยใช้บริการ     ในด้าน/เรื่อง.......................................................................................................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………………....... 
  จากหน่วยงาน (สาขาวิชา/คณะ/ศูนย์/สํานัก/สถาบัน)............................................................................................ 
3.4 ประเภทการบริการวิชาการที่ต้องการ หรือต้องการความช่วยเหลือ  
  3.4.1  การรับคําปรึกษา เรื่อง............................................................................................................................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
   -  สถานที่ให้บริการ  ในมหาวิทยาลัย   ในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
   -  ระยะเวลา      1-2 วัน   2-3 วัน       3-5 วัน     มากกว่า 5 วัน     
      อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
   -  ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.   อ่ืนๆ ระบุ......................................................................... 
  3.4.2  การฝึกอบรม เรื่อง.................................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
   -  สถานที่ให้บริการ  ในคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร   ในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
   -  ระยะเวลา      1-2 วัน  2-3 วัน       3-5 วัน     มากกว่า 5 วัน     
      อ่ืนๆ ระบุ................................................... 
 
   -  ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  อ่ืนๆ ระบุ........................................................................... 
  3.4.3  จัดการประชุม/สัมมนาวิชาการ เรื่อง....................................................................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   -  ระยะเวลา      1-2 วัน  2-3 วัน       3-5 วัน     มากกว่า 5 วัน     
      อ่ืนๆ ระบุ............................................................. 
   -  ช่วงเวลา/วันที่สะดวกรับบริการ   วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
    วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ 
  3.4.4  การรับบริการอ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................... 



 

3.5  ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเหน็เก่ียวกับการบริการวิชาการ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
        ลงช่ือผู้สํารวจ......................................................................... 
               (                                                       ) 
         เบอร์โทรศัพท์ ........................................................... 
                   วันที่….........../…….............../.................. 

ขอขอบพระคณุที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสาํรวจ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทร. 0-2665-3555 ต่อ 2301 



 

Form_Report1 

แบบรายงาน 
สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 

 
โครงการ................................................................ 

 อยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้         
              

 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 โครงการนี้ดําเนินการเมื่อวันที่ ............................................ ณ สถานที่.................................................. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................
 ผลการดําเนินงานตามโครงการ และโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
(อธิบาย)....................................................................................................................................................... 
และคิดเป็นร้อยละ....................................................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
 - ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86) 
   เป้าหมาย....................................................................................... 
   ผลการดําเนินงาน........................................................................... 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ  
   (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
   เป้าหมาย....................................................................................... 
   ผลการดําเนินงาน.......................................................................... 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
 - จํานวนผู้รับบริการ...............คน 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
   เป้าหมาย....................................................................................... 
   ผลการดําเนินงาน......................................................................... 
 
ผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) (ตอบกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ตามโครงการ) 

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



แบบรายงานประเมินตนเองการบูรณาการภารกจิกับการเรียนการสอนและการวิจยั 
  

1. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการวิจยั 

 งานวิจยั/โครงการวิจยัท่ีท่านได้มีบรูณาการกบัการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้แก่ 
 1.1 เร่ือง........................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิจยั....................................................................................................................................... 
บรูณาการกบันกัศกึษาสาขา................................................................................................................. 
ลกัษณะการบรูณาการ (โดยสรุป)........................................................................................... 
ผลสําเร็จของการบรูณาการ (โดยสรุป)................................................................................ 
แนวทางปรับปรุงการบรูณาการ. (โดยสรุป)................................................................................... 
(หมายเหต:ุ 1. ต้องเป็นผลงานวิจยัของตนเองมาบรูณาการกบัการเรียนการสอน 

2. สําหรับเป็นหลกัฐานอ้างอิงในการประกนัคณุภาพการศกึษา ของ สกอ.  
ตวับง่ชีท่ี้ 2.6  ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน เกณฑ์ข้อ 5  มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันา      

จากการวิจยัหรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  
 ตวับง่ชีท่ี้ 4.1  ระบบและกลไกการพฒันาวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์ข้อ 2  มีการบรูณาการ
กระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการจดัการเรียนการสอน) 
 
2. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวชิาการ 

 โครงการบริการวิชาการท่ีท่านได้มีบรูณาการกบัการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้แก่ 
 2.1 โครงการ/กิจกรรม........................................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี.......................กลุม่เปา้หมาย (โปรดระบ)ุ ..............................................จํานวน.............คน 
ผู้จดัโครงการ/กิจกรรม.......................................................สถานท่ี....................................................... 
บรูณาการกบันกัศกึษากลุม่
................................................................................................................... 
ลกัษณะการบรูณาการ(โดยสรุป)........................................................................................................ 
ผลสําเร็จของการบรูณาการ(โดยสรุป)................................................................................................. 
แนวทางปรับปรุงการบรูณาการ(โดยสรุป)..................................................................................... 
 
 (หมายเหต:ุ สําหรับเป็นหลกัฐานอ้างอิงในการประกนัคณุภาพการศกึษา ของ สกอ.  
 ตวับง่ชีท่ี้ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม เกณฑ์ข้อ 2  มีการบรูณาการทางวิชาการ
แก่สงัคมกบัการเรียนการสอน) 
 
 
 
 
 



 
3. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการทาํนุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรม 

 โครงการ/กิจกรรมด้านทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมท่ีท่านได้มีบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้แก่ 
 3.1 โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี.......................กลุม่เปา้หมาย (โปรดระบ)ุ ..............................................จํานวน.............คน 
ผู้จดัโครงการ/กิจกรรม.................................................สถานท่ี.............................................................. 
บรูณาการกบันกัศกึษากลุม่
................................................................................................................... 
ลกัษณะการบรูณาการ(โดยสรุป)........................................................................................................ 
ผลสําเร็จของการบรูณาการ(โดยสรุป)............................................................................................ 
แนวทางปรับปรุงการบรูณาการ(โดยสรุป)........................................................................................... 
 
  (หมายเหต:ุ สําหรับเป็นหลกัฐานอ้างอิงในการประกนัคณุภาพการศกึษา ของ สกอ.)  
  ตวับง่ชีท่ี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม เกณฑ์ข้อ 2  มีการบรูณาการ
งานด้านทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา) 

      
 
ลงช่ือ..........................................ผู้รายงาน           ลงช่ือ........................................หวัหน้าสาขาวิชา 
       (...............................................)                           (................................................) 

           .. ....../........../.........                      ......./......./......... 
หมายเหต ุ     :   กรุณาแนบพร้อมกบัแผนบริหารการสอน/มคอ. 3 / โครงการบริการฯ พร้อมเน้นข้อความ 
กิจกรรมท่ีมีการบรูณาการ 



 คําชี้แจง 1. ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในข้อ  ตามระดับความคิดเห็นของท่าน 
2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ  ข้อมูลคร้ังนี้นับว่ามีความสําคัญมากต่อการนําไปพัฒนาและปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

ตอนที่ 1  ผู้ใหข้้อมูล 
-  เพศ      ……………………………….    ............................................. 
-  สถานะ   ……………………………….    ............................................. 

ตอนที่ 2  ประเมินผลวิทยากร (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด) 
 ระดับความคิดเห็น 

                                 วิทยากร              ช่ือวิทยากร ช่ือวิทยากร ช่ือวิทยากร 
                 หัวข้อประเมิน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการให้

คําแนะนําในการฝึกปฏิบัต ิ
               

2.  วทิยากรมีวธิีการนําเสนอทีน่่าสนใจ                
3.  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการฝึกปฏิบัติ                
4.  การเปิดโอกาสและการตอบข้อซักถาม                
5. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม                

ตอนที่ 3 ประเมินผลการจัดโครงการ........................................................................... 

หัวขอ้ประเมิน 
ระดับความรู้ความเข้าใจ/ความพึงพอใจ/การนําความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

ด้านเน้ือหาสาระ 
1. เนือ้หาสาระมีโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน      
2. การบรรยายของวิทยากรใหค้วามรู้และความเข้าใจ      
3. การเข้ารว่มอบรมสัมมนาไดรับประโยชน์สามารถนํากลับไปปรับใช้ได ้      
ด้านการจัดสัมมนา 
1. กําหนดการและระยะเวลาการอบรมสัมมนา      
2. คุณภาพและความต้องการของเอกสารที่ใชใ้นการสัมมนา      
3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีจ่ัดการสัมมนา      
4. สถานที่มีความพร้อมและความเหมาะสม      
5. การบริการดา้นอาหารและเครื่องดื่ม      
6. ความพงึพอใจต่อกระบวนการให้บริการวิชาการ      
7. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยภาพรวม      
ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1. ระดับความรู ้ความเข้าใจก่อนการเข้ารว่มโครงการ      
2. ระดับความรู ้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ      
3. สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์      
4. ความพงึพอใจต่อประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ      
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 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ.................................................................................. 

วันท่ี........................................................ณ.............................................................................  



ตอนที่ 4 ประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ........................................................................... 

หัวขอ้ประเมิน 
ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.       
2.      
3.      

 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................... 
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ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 




