
 

คู่มือการให้บริการ : บริการวิชาการแก่สังคม 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานวิชาการและวิจัย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการด้วยงบประมาณรายได้ หรืองบประมาณแผ่นดิน ตามรอบ
ระยะเวลาที่งานวิชาการและวิจัยประกาศ หรืออย่างน้อยก่อน 1 ปีงบประมาณ 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
         งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้
ต้องอยู่ในรอบการเสนอของบประมาณซึ่งทางงาน
วิชาการและวิจัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 1 วันท าการ  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. หลักสูตรยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการผ่านมติที่

ประชุมของหลักสูตร 
1 วัน หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
2. งานบริการวิชาการน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริการ

วิชาการเพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
1 วัน งานบริการวิชาการ 

 งานบริการวิชาการออกหนังสือน าสั่งยังส านักนวัตกรรม
ฯ เพื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน 

 งานบริการวิชาการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการหากมีการ
แก้ไขโครงการ หรือปรับลดงบประมาณ 

1 วัน 

 น าส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอของบประมาณต่อไป 1 วัน 

คู่มือการให้บริการ 

 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1.   
2.   

   
   
   
   
   

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
 ไม่มี  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. 2/6 งานวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา 90000 074-317173 
2. http://arch.rmutsv.ac.th 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. บรก .01 แบบฟอร์มส ารวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ 
2. บรก .02 แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ .... 

 

  



บรก.01 

  
                            
            มหาวิทยาลัยเทค น ลยีราชมงคล รีวิชัย             

 
 
 

บรก 01  
ISSUE : 01-1/10/2558 

หน้าท่ี 1/1 
 

แบบฟอร์มส ารวจความต้องการ ครงการบริการวิชาการ 
หน่วยงาน ....................................................... 

 
 

ส่วนท่ี 1ส่วนท่ี 1   ครงการ / กิจกรรม ที่ต้องการรับบริการทางวิชาการ / วิชาชีพ (ผู้ขอรับบริการกรอก)  
1.1 ประเด นปั หา/ความจ าเป นที่
ต้องการรับบริการวิชาการ  

(โปรดอธิบาย)(โปรดอธิบาย)  
  
  
  
  

1.2 ความเร่งด่วนของการแก้ปั หา1.2 ความเร่งด่วนของการแก้ปั หา   ด่วนท่ีสุด ด่วนท่ีสุด           ปานกลาง   ปานกลาง    ไม่เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน  
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้
แก้ปั หา  

 ต.ค.-ธ.ค. ต.ค.-ธ.ค.           ม.ค.-มี.ค.   ม.ค.-มี.ค.    เม.ย.-มิ.ย.     เม.ย.-มิ.ย.     ก.ค.-ก.ย. ก.ค.-ก.ย.  

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  ข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชน 
2.1 ชื่อกลุ่ม 
(ใส่เครื่องหมาย / ให้ตรงกับตาม
สถานภาพของกลุ่มพร้อมชื่อ)  

 ชื่อชุมชน................ ............................ ........................................................ 
 ชื่อวิสาหกิจหรือบริ ัท............ ................................................ ................... 
 ชื่อธุรกิจ SMEs............ ................................................................................  
 ชื่อ อบต./เทศบาล  ............ ...................................................................................  
 ส่วนบุคคล (ให้ไปกรอกข้อมูลในข้อ 2.3 )     

2.2 ที่อยู่  (โปรดระบุ)(โปรดระบุ)  
  
  

2.3 ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ผู้น า  ช่ือ-สกุล ..........................................................................................................ช่ือ-สกุล ..........................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ …หมายเลขโทรศัพท์ …………………............................................................................................................................................................  
อีเมล์................................................................................................................ อีเมล์................................................................................................................ 

2.4 จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการ
รับบริการวิชาการ 

จ านวน........................ คน จ านวน........................ คน (ให้แนบรายช่ือสมาชิกพร้อมท่ีอยู่และหมายเลข(ให้แนบรายช่ือสมาชิกพร้อมท่ีอยู่และหมายเลข
โทรศัพท์)โทรศัพท์)  

 

  
ลงช่ือลงช่ือ  ………………………………………………………………………………………………..  
   (.........................................................)   (.........................................................)  

ผู้รับบริการผู้รับบริการ  

  
ลงช่ือลงช่ือ  ………………………………………………………………………………………………..  
   (.........................................................)   (.........................................................)  

ผู้รวบรวมข้อมูลผู้รวบรวมข้อมูล   

 



บรก.02 

  
 
 

               มหาวิทยาลยัเทค น ลยีราชมงคล รีวิชยั   

 
 
 

บรก 02 
ISSUE 04 :10/04/2563 

หน้าท่ี 1/6 
 

 บบ อร ม   อ คร การ  ื อ อร บการ   บ     บ ร มา  คร การบริการ ิ าการ ก่   คม 
 ร   า   บ ร มา   . . .... 

 
1. ข้อม ล ื น านโครงการ 

1.1 ชื่อโครงการ                    ........                        
1.2  าย ต้โครงการ                                           

 1.3 ลัก ณะโครงการ อบรมเชิงป ิบัติการ 
 โครงการ หม่ (แนบเอกสาร บรก-01) 
 โครงการต่อเนื่องเป นปีที่ ...........................( แนบ บรก-05) 

1.4 ร ปแบบการ ห้บริการวิชาการ (โปรดระบ โดยเลือกจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการท่ีก่อ ห้เกิดรายได้  .ศ. 2563 ข้อที่ 4  การบริการทางวิชาการท่ี
ก่อ ห้เกิดรายได้   หมายความว่า                                        ..... 

 
2. ความสอดคล้องกับแผนย ท ศาสตร / ารกิจของหน่วยงาน (ต้องสอดคล้องกับแผนการบริการทางวิชาการ
ประจ าปีที่ผ่านอน มัติจากกรรมการประจ าคณะ) 

2.1 ย ท ศาสตร ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ย ท ศาสตร สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อ ห้เกิดโอกาสทาง  รกิจ  

กลย ท   1  ั นาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ 
  มาตรการ ............................................................................................................................ 
  แผนงาน ............................................................................................................................. 

กลย ท   2 ส่งเสริมและสนับสน นค ณ า ชีวิตของสังคมและช มชน 
  มาตรการ ............................................................................................................................ 
  แผนงาน ............................................................................................................................. 

กลย ท   3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
  มาตรการ ............................................................................................................................ 
  แผนงาน ............................................................................................................................. 

2.2 ย ท ศาสตร ด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน (โปรดระบ รายละเอียด)         .    .  
 

3. แผนการบ รณาการระดับโครงการ (เลือกมากกว่า 1 ข้อ) (ต้องสอดคล้องกับแผนการ ช้ประโยชน จากการ
บริการทางวิชาการท่ีผ่านอน มัติจากกรรมการประจ าคณะ)   

 การบ รณาการต่อการเรียนการสอน  
บ รณาการรายวิชา  
รหัสวิชา..................................................................................................................................... 
หัวข้อเนื อหา..............................................................................................................................  

 

  



รายละเอียดการกรอก  

 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


