
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานหนวยบริการวิชาการ 

 
                                       รอบ  6 เดือน             รอบ 1 ป  ในปที่.............. 

 

ระหวาง เดือน.................พ.ศ..........ถึง เดือน...............พ.ศ...... 

(เริ่มรับทุนในปงบประมาณ พ.ศ......................) 

 

 

หนวยบริการวิชาการ (ภาษาไทย).............................................................. 

 (ภาษาอังกฤษ)......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดคณะ.......................... 

 

สนับสนุนโดย 

กองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เดือน.........................พ.ศ...... 

 

 

 

โลโก/รุปภาพ/สัญลักษณ ที่เก่ียวของกับหนวยบริการวิชาการ 



รายงานผลการดำเนินงานหนวยบริการวิชาการ 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อหนวยบริการวิชาการ  

(ภาษาไทย).................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................. 

1.2 ชื่อหัวหนาหนวยบริการวิชาการ 

ชื่อ – สกุล............................................................ตำแหนง............................................................................. 

สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน)................................................................................................................. 

E-mail………………………………………………………….โทรศัพท............................................................................. 

1.3 ชื่อบุคลากรในหนวยบริการวิชาการ (โปรดระบุใหครบทุกคน) 

1.3.1 ชื่อ – สกุล............................................................ตำแหนง..................................................................... 

สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน)................................................................................................................. 

E-mail………………………………………………………….โทรศัพท............................................................................. 

1.3.2 ชื่อ – สกุล............................................................ตำแหนง..................................................................... 

สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน)................................................................................................................. 

E-mail………………………………………………………….โทรศัพท............................................................................. 

1.4  คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบหนวยบริการวิชาการ 

   1.4.1 สาขาวิชา คณะ/หนวยงานหลัก.......................................................................................................... 

   1.4.2 สาขาวิชา คณะ/หนวยงานรวม......................................................................................................... 

1.5  ชื่อท่ีปรึกษาหนวยบริการวิชาการ (ถามี) 

    ชื่อ – สกุล............................................................ตำแหนง....................................................................... 

สังกัด (สาขาวิชา/คณะ/หนวยงาน)................................................................................................................. 

E-mail………………………………………………………….โทรศัพท............................................................................. 

2. หลักการและเหตุผล  

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



4. แผนการดำเนินงานหนวยบริการวิชาการ (แผน 3 ป) 

แผนงานบริการวิชาการ 
ชวงระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

     

     

     

     

 

5. รายการใชจาย  

 รายการ 

งบประมาณ 

หมายเหตุ ตามแผน 

ปที่........ 

ใชจายจริง 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

หมวดคาตอบแทน 

รายการ…….. 

รายการ……. 

หมวดคาใชสอย 

รายการ…….. 

รายการ……. 

หมวด........... 

รายการ…….. 

   

รวมงบประมาณ    

หมายเหตุ   หลักเกณฑคาใชจายที่หนวยบริการวิชาการสามารถเบิกได  

1. คาบริหารจัดการโครงการหรือคาตอบแทนที่ปรึกษา ไมเกินรอยละ 15 ของงบประมาณรวมท้ังโครงการ 

2. การจัดซื้อวสัดแุละอุปกรณเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมของหนวยที่จำเปนและตอบสนองตัวชี้วัดของการดำเนินงาน ไม

สนับสนุนการจัดซื้อครุภณัฑและสิง่กอสราง 

3. เกณฑคาใชจาย หรืออัตราการจายเงินของหนวย ใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑการใชจายเงินท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

6 ผลการดำเนินงาน รอบ...........เดือน/ป ในปที่ ........(กรุณาแนบหลักฐานทุกชิ้นเรียงตามลำดับ ในภาคผนวกดวย) 

6.1  โครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมที่กอใหเกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเปน

ผูประกอบการ 

ที่ ชื่อโครงการ 

ประเภท 

รูปแบบ 
กลุม 

เปาหมาย 

วัน เดือน 

ป /

สถานที ่

การบริการ

วิชาการ 

การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

       

       

       



 

 6.2  สินคาและบริการในพื้นที่ที่ไดรบัการสรางมูลคาเพิ่มจากบริการวิชาการ 

ที่ ช่ือสินคาและบริการ 
ประเภท 

พื้นท่ีเปาหมาย 
วิธีการสราง

มูลคาเพิ่ม สินคา บริการ 

      

      

      

 

6.3 ชุมชน/พื้นที่/หนวยงาน ที่ไดรบัประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ 

ท่ี ชุมชน/พื้นที่/หนวยงาน 
โครงการบริการ

วิชาการ 

วิธีการสราง

มูลคาเพิ่ม 
ประโยชนท่ีไดรับ 

     

     

     

     
 

6.4 ความรวมมือเพื่อพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

ที ่
ชื่อความ

รวมมือ 

หนวยงานท่ีทำความ

รวมมือ 

ประเภทความรวมมือ 

วัตถุประสงค

ความรวมมือ 

ระยะเวลา

ของความ

รวมมือ 

คา

น้ำหนัก 
พัฒนา

ผูประกอบการ 

สงเสริม

การสราง

นวัตกรรม 

อื่น 

ๆ 

         

         

         

 

6.5 เงนิจากการบริการวิชาการที่ไดรับจากแหลงภายนอก 

ท่ี ช่ือโครงการบริการวิชาการ 
วัน/เดือน/ป/สถานทึ่ 

ที่ดำเนินโครงการ 

จำนวน

ผูเขารวม

โครงการ( คน)  

แหลงทุน

ภายนอก 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

      

      

      



6.6 จำนวนผูที่ไดรบัการถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ท่ี ช่ือโครงการบริการวิชาการ 
วัน/เดือน/ป/สถานทึ่ 

ที่ดำเนินโครงการ 

จำนวนผูที่ไดรับการถายทอด (คน) 

องคความรู เทคโนโลย ี นวัตกรรม 

      

      

      

      

 



7.  สรุปตาราง เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน ของหนวยบริการวิชาการ 

รายการ ตัวชี้วัด หนวยนับ 
Baseline 

(ป....) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 รวม 

เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได เปาหมาย ผลที่ได 

1 โครงการบริการวิชาการหรือการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมที่กอใหเกิดนวัตกรรมสังคมหรือ

การเปนผูประกอบการ  

รอยละ          

2 สินคาและบริการในพื้นที่ท่ีไดรับการสราง

มูลคาเพ่ิมจากบริการวิชาการ  

จำนวน

ผลิตภัณฑ/

บริการ 

         

3 ชุมชน/พื้นที่/หนวยงาน ที่ไดรับประโยชนจาก

การบริการวิชาการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคาและบริการ  

จำนวน

ชุมชน/

พ้ืนที่/

หนวยงาน 

         

4 ความรวมมือเพื ่อพัฒนาผู ประกอบการและ

สงเสริมการสรางนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/

อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย  

รอยละ          

5 เงินจากการบริการวิชาการที ่ไดรับจากแหลง

ภายนอก  

จำนวนเงิน

(บาท) 

         

6 จำนวนผู ท ี ่ ได ร ับการถายทอดองคความรู  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

คน          

7 อ่ืน ๆ            



8. ปญหา  อุปสรรค และ แนวทางการแกไข ( เชน กรณทีี่ KPI ไมเปนไปตามเปาหมาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9.  คำรับรอง   

 ขอรับรองวาผลงานท่ีรายงานในเอกสารชุดนี้ เปนผลงานของหนวยบริการวิชาการและเกิดขึ้นในชวงเวลาที่รายงานจริง   

 

10. ลายมือชื่อ หัวหนาหนวยบริการวิชาการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

หัวหนาหนวยบริการวิชาการ 

 

11. ลายมือช่ือ บุคลากรทุกคนในหนวยบริการวิชาการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

สมาชิกหนวยบริการวิชาการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

สมาชิกหนวยบริการวิชาการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

สมาชิกหนวยบริการวิชาการ 

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

สมาชิกหนวยบริการวิชาการ 

 

 

12. คำรับรองและความเห็นของประธานสาขาวิชาและคณบดีตนสังกัด   

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

ประธานวิชา..................................... 

 

ลงชื่อ………………………………………………. 

(……………………………………………….) 

คณบดีคณะ/หนวยงาน................... 

 


