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แบบค ำขอโครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม (ไม่องิรูปแบบวจิัย) 

เพือ่ขอรับเงินอดุหนุนงบประมำณแผ่นดิน 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ..............  
 

  

1.   ช่ือ โครงกำร .........………………………………………………………………แผนงำนที.่......................   
2. แผนงบประมำณ : ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
3. เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง  :  ประชาชนไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติท่ีมี

มาตรฐาน คุณภาพ 
4. เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของมหำวทิยำลัย :  เพื่อบริการวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ

สังคมใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ (ปรับปรุง 
เม่ือ 26 พ.ค.52) 

5. ผู้รับผดิชอบโครงกำร ...............................................………
สังกดั…………………………………………… 

6. หลกักำรและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

7. วตัถุประสงค์   
7.1…………………………………………………………………………………………….…………. 
7.2…………………………………………………………………………………………………….. 
7.3………………………………………………………………………………………………………. 

8. ตอบสนองหลกัเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .............. (ระบุข้อ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

เอกสำรหมำยเลข 2   ผด.บส.1 
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9. กลุ่มเป้ำหมำย และผู้ทีม่ีส่วนได้เสีย 
 กลุ่มเป้าหมาย : ……………………………………………………………………………..….………... 
 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : …………………………………………………………………..…….………... 
 พื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย : ……………………………………………………………..……..……….………. 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย :  ......................................................................................................................................... 
 ภาคทอ้งถ่ิน……………………………………………………………………..…………......... 
 ภาคประชาชน…………………………………………………………………..………………. 
 ภาคเอกชน………………………………………………………………………..…………….. 
 ภาครัฐ…………………………………………………………………………..………………. 
 อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................................... 
 

10. สถำนทีท่ ำกำรวจัิย / ให้บริกำรวชิำกำร............................................ 
11. ระยะเวลำโครงกำร เร่ิมตน้ปี พ.ศ. .................ส้ินสุดปี พ.ศ. ..................(ไม่ควรเกิน 1 ปี) 
12. เป้ำหมำยผลผลติ และตัวช้ีวดั 

ผลผลติ / ตวัช้ีวดั  หน่วยนับ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ........... 
 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลติที ่1: .........      

ตวัช้ีวดั      

เชิงปริมาณ : 
      1. ………. 
      2. ………. 

     

เชิงคุณภาพ : 
      1. ………. 
      2. ………. 

     

เชิงเวลา : 
      1. ………. 
      2. ………. 

     

 เชิงตน้ทุน : 
      1. ………. 
      2. ………. 
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13. แผนกำรด ำเนินงำน 
 

ผลผลติ / กจิกรรม 
 

หน่วยนับ 

แผนกำรด ำเนินกจิกรรม 1) 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลผลิตท่ี 1:…………………………..      
กิจกรรม.............................................      
1……………………………………      
…      
ผลผลิตท่ี 2:…………………………..      
กิจกรรม.............................................      
1……………………………………      
…      

 

หมายเหตุ 1) ใหร้ะบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการด าเนินงานท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในไตรมาส
นั้นๆ 
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14. งบประมาณเงินอุดหนุน        หน่วย : บาท 
 

งบรำยจ่ำย / รำยกำร
 

งบประมำณปี พ.ศ.  ………….. 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค. – ก.ย.) 

1. เงนิอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร     

     1.1 ค่าจา้ง……     

2. เงนิอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน     

     2.1 ค่าตอบแทน 

            รายการ..... 

            รายการ.... 

    

     2.2  คา่ใชส้อย 

            รายการ..... 

            รายการ.... 

    

     2.3  ค่าวสัดุ....... 

            รายการ..... 

            รายการ.... 

    

3. เงนิอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยลงทุน     

     3.1 รายการครุภณัฑ…์…     

4. เงนิอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยเงนิอุดหนุน     

    4.1  รายการ........     

5. เงนิอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยจ่ำยอืน่     

   5.1  รายการ.........     

รวมทั้งส้ิน     
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15. แผนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
งวดที ่ ภำระงำนทีต้่องส่ง จ ำนวน (บำท) 

1   

2   

3   

4   

รวมทั้งส้ิน   

16. ผลลพัธ์ / ผลกระทบของกำรด ำเนินโครงกำร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

17. เฉพาะกรณีโครงการท่ีมุ่งตอบสนองดา้นการเรียนการสอนในชุดวชิา / ผลงานวจิยั ให้ระบุดว้ยวา่เป็นชุด
วชิาใดหรือผลงานวจิยัเร่ืองใด  เช่น 
รหสัชุดวชิา......................ช่ือชุดวชิา.....................................   และ/หรือ 
ผลงานวจิยัเร่ือง..................................................................... 

18. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำรใช้จ่ำยเงิน ให้รำยงำนตำมแบบฟอร์มและระยะเวลำทีก่องแผนงำน
ก ำหนด 
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ค ำช้ีแจงแบบฟอร์มค ำขอ 
ค ำนิยำม 

โครงกำรบริกำรวิชำกำร 1)  หมายถึง โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีด าเนินการข้ึนแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ประชาชน ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายในดา้นต่างๆ และท าให้
ประชาชน ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย  สามารถพึ่ งพาตนเองได้ตามศกัยภาพของตน เช่น การให้ความรู้
เก่ียวกบัโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเพื่อพฒันาความสามารถของชุมชนในดา้นการเกษตร ฯลฯ   
 ลกัษณะการบริการวชิาการ มีดงัน้ี 

1. บริการวเิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
2. บริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา 
3. บริการจดัอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการ 
4. บริการเก่ียวกบัสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยตรงของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. บริการศึกษา วจิยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ ์และผลิต 
8. บริการอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามรู้ท่ีเป็นวชิาการ และเป็นประโยชน์แก่สังคม 
โครงกำรไม่อิงรูปแบบวิจัย  คือ  โครงการท่ีมีลกัษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการ

จดัฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการ  การเผยแพร่ความรู้ หรือผลงานวิชาการผ่านส่ือต่างๆแก่
ประชาชน ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย 

โครงกำรที่อิงรูปแบบวิจัย คือ โครงการท่ีมีลกัษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมี การศึกษา 
ส ารวจ วิจยัเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม และสามารถน าผลลพัธ์(outcome) ไปใช้จนสามารถสร้างผลกระทบ 
(impact factor) ต่อสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กลุ่มเป้ำหมำย  (Target Group)2) คือ  กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากผลผลิตของโครงการโดยตรงทั้งท่ีเป็น
ผลผลิตทางดา้นกายภาพ การบริหารจดัการ และการบริการ เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจ ประชาชนในหมู่บา้น ผูใ้ช้
ถนน หรือผูรั้บการฝึกอบรม เป็นตน้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)2)  คือ บุคคล กลุ่มบุคคล และ/ หรือองคก์รการใดๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัโครงการไม่วา่ทางใดทางหน่ึง เช่น  ผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ ผูใ้ชป้ระโยชน์ผลผลิต 
และหรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโครงการทั้งดา้นบวกและดา้นลบ เป็นตน้  

ผลผลติ (Output) 2) คือ ส่ิงท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ ซ่ึงอาจเป็นโครงสร้างทางดา้นกายภาพ 
ดา้นการใหบ้ริการ หรือดา้นการบริหารจดัการก็ได ้ ทั้งน้ี แต่ละโครงการจะก าหนดเป้าหมายผลผลิตทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของแต่ละโครงการ 
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ผลลพัธ์ (Outcome)2)  คือ ผลท่ีไดรั้บจากการใชป้ระโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซ่ึงมีทั้งเชิงบวกและ

เชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คง และคุณภาพชีวติ เป็น
ตน้ และหมายรวมถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใชผ้ลผลิตโดยกลุ่มเป้าหมาย   

 
ผลกระทบ (Impact) 2)  คือ ผลท่ีตามมาจากการด าเนินงานโครงการและการใชป้ระโยชน์โครงการ 

ทั้งท่ีเกิดกบักลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดกบัโครงการ / กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึง
มีอยูแ่ลว้ โดยผลกระทบน้ีอาจเป็นไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ  และมีหลากหลายมิติ  ไดแ้ก่ มิติดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คง  และคุณภาพชีวติ เป็นตน้  
 
ทีม่ำ :  1)  ปรับค านิยามจากคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ปี 2550  
           2)  คู่มือการวางแผนและบริหารโครงการ ส าหรับส่วนราชการ   
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                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      
ที่     ศธ          วนัที่               
เร่ือง   ขอส่งค ำขอโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255......(ไม่อิงวิจยั) 
 
เรียน    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพฒันำระบบงำน(กรณีไม่อิงวิจยั)  
 

  ดว้ย.............ผูรั้บผิดชอบโครงกำร..............ไดจ้ดัท ำรำยละเอียดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม (ไม่อิงรูปแบบวิจยั)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255....      จ ำนวน........โครงกำร  เรียบร้อยแลว้  ดงัน้ี 

 

ล าดบัที่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้รับผดิชอบโครงการ วงเงนิค าขอ
งบประมาณ 

1    
2    

รวมทั้งส้ิน  
    

  โครงกำรดงักล่ำวไดรั้บควำมเห็นชอบจำก........(กรณีสำขำวชิำ)คณะกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ.....................................
ในกำรประชุมคร้ังท่ี...............วนัท่ี....................................แลว้....(กรณีส ำนกั/สถำบนั/ศูนย)์ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก..................
(หวัหนำ้หน่วยงำนตน้สงักดั)..............................แลว้ และกำรด ำเนินโครงกำรดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อภำระงำนประจ ำท่ี
ผูรั้บผิดชอบโครงกำรมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบแต่อยำ่งใด 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย 
 

 

...................................................... 
          (......................................................) 
                       ต ำแหน่ง......(ผูรั้บผิดชอบโครงกำร).......................... 
 

                                                                                                                     ............................................................................... 
                                                                                                                                      หวัหนำ้หน่วยงำนลงนำมก ำกบั 
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                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      
ที่     ศธ          วนัที่               
เร่ือง   ขอเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255......(ไม่อิงรูปแบบวิจยั) 
 
เรียน    .............................................(หวัหนำ้หน่วยงำน/ประธำนคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน)  
 

    

   ดว้ย.....(ช่ือผูรั้บผิดชอบโครงกำร)..............................มีควำมประสงคจ์ะด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สงัคม (ไม่อิงรูปแบบวิจยั)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255....   จ ำนวน........โครงกำร    ดงัน้ี รำยละเอียดโครงกำรตำมเอกสำรท่ี
แนบ 
 

ล าดบัที่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้รับผดิชอบโครงการ วงเงนิค าขอ
งบประมาณ 

1    
2    

รวมทั้งส้ิน  
    

   
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำต่อไปดว้ย 
 

 

...................................................... 
          (......................................................) 
                       ต ำแหน่ง......(ผูรั้บผิดชอบโครงกำร).......................... 
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