
  

 
 
 

สถาบนัวจิยัและพฒันา งานบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
แนวทางการจดัท าขอ้เสนอ 

โครงการคดัสรรองคค์วามรู้จากงานวจิยัเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่มีบทบาท
และหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มุ่นเน้นการสร้าง
งานวิจัยบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ การบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการให้บริการวิชาการ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้รับบริการได้น าความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ อันก่อให้เกิด ความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพ
ของตน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ด าเนินการจัดโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลให้ได้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ง่าย และน าความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะให้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2. สนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย คือ การน าองค์ความรู้ไปบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม  

3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน  
 
1. นิยามศัพท์ 

งานวิจัย (Research)  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ
การแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์
และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน  การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment)    
ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง
เดียวอย่างสมบูรณ์ 

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

 
 
 



  

 การใหบ้รกิารวิชาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการวิชาการท่ีจัดขึ้นในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการ ทั้งนีก้ารให้บริการวิชาการต้องส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ ตลอดจนการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ 
 1.  การพัฒนาการเรียนการสอน  
  2.  การพัฒนาการวิจัย  

1. การบรูณาการงานบริการทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอน  
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน คือ การน าองค์ความรู้ 

 จากงานวิจัยและประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิด 
 ประโยชน์กับการเรียนการสอน  
   ลักษณะการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอน 
 1.1 การสอดแทรกเนื้อหาความรู้จากงานวิจัยในเอกสารประกอบการเรียนการสอน จัดท าหนังสือ  
  ต ารา หลักสูตรระยะสั้น หรือน าไปปรับปรุงรายวิชาอาจน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ เป็นต้น 
 1.2 จัดท า มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา โดยการก าหนดกิจกรรมการบูรณาการงานบริการ 
  ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ยกตวัอย่างเชน่  
 1.2.1 ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชาน าความรู้จากวิชาเรียนไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   
 1.2.2 ก าหนดให้นักศึกษาในรายวิชา มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (service  

  learning) ของอาจารย์ เช่น การเป็นผู้ช่วยวิทยากรช่วยเก็บข้อมูล ช่วยจัดการอบรม  
  ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
 1.3. จัดท า มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
  ตาม มคอ.3 
 2. การบรูณาการงานบริการทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั  
 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย คือ การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและ 
 ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับการวิจัย  
   ลักษณะการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั 
 2.1 มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ 
 2.2 น าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนา หัวข้อวิจัย / โจทย์วิจัย ต่อยอด 
 ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน รวมทั้งบุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญา
จ้างกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 
 



  

2. งบประมาณสนบัสนนุการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ 
- งบประมาณสนับสนุนไม่เกินโครงการละ  50,000  บาท  

 
3. ผูข้อรบังบประมาณสนบัสนนุในการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ 

1. ผู้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องมีลักษณะตามนิยาม “อาจารย”์ และ “นกัวจิยั” ที่ก าหนดไว้  
2. ผู้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องเป็นเจ้าของงานวิจัย 
3. ผู้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 และโครงการวิจัย 

 
4. แนวทางการจดัท าขอ้เสนอโครงการบรกิารวชิาการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานการบริการวิชาการ “โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอแจ้งแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ดังนี้  

 4.1 ความรู้ในการใหบ้ริการวชิาการแก่กลุม่เป้าหมาย/ผูร้บับริการ 
 1. ความรู้ในการให้บริการวิชาการ มากจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัย 
  ให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ง่ายและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  ทัง้นี้ความรู้ที่น าไปเผยแพร่และให้บริการวิชาการนั้น ควรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ   
 2. ความรู้ในการให้บริการวิชาการต้องมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         
  ที่แล้วเสร็จและส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  
 3. องค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (เดิม) ต้องเป็นความรู้ใหม่ 
  ที่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ยังไม่เคยได้รับ 

 4.2 ลักษณะของกจิกรรม/โครงการบริการวชิาการ  
 1. กิจกรรม/โครงการ ที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ ต้องเป็นกิจกรรม/โครงการ 
  ที่มีลักษณะตามนิยาม “โครงการที่มผีลต่อการพัฒนาและเสรมิสร้างความเขม้แข็งของชมุชน” และ  
  “การใหบ้ริการวชิาการ”  
 2. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ของการให้บริการวิชาการ คือ นักเรียน นักศึกษา สาธารณชน องค์กร  
  หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  
  และสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 3. ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือให้โครงการ 
  ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ได้อย่างแท้จริง 
 4. กิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการแบบให้เปล่า  
 5. กิจกรรม/โครงการ มีลักษณะการให้บริการวิชาการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือประชุม 
  เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น  
 6. กิจกรรม/โครงการ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 7. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  
  หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
 
 
 
 



  

 
 8. วิทยากรในการให้บริการวิชาการ ต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  เวน้แตก่รณี เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหรือหน่วยงาน 
  ภายนอก ในลักษณะของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการวิชาการ โดยการ 
  ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ร่วมกัน จึงจะมีวิทยากรภายนอกได้ 
 9. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพ้ืนที่ก็ได้  
 10. กิจกรรม/โครงการ ด าเนินการได้โดยไม่ตอ้งจดัหาครภุณัฑเ์พิ่มเตมิ 
 11. กิจกรรม/โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน เดือนสงิหาคม 2561  
 12. กิจกรรม/โครงการ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินงานการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ  
  ในรูปแบบวงจรการบรหิารงานคณุภาพ PDCA ดังนี้  
 P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น                
 D = Do   คือ  การปฏิบัติตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ 

   และมีความต่อเนื่อง                
 C = Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร 

    เกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด                
 A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ 

   ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 
การด าเนินงานนั้นเริ่มจาก (P) การวางแผนงาน (D) น าไปปฏิบัติ (C) ระหว่างการ

ปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (A) เมื่อพบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง  โดยการปรับปรุงก็
เริ่มจากการวางแผนก่อน วนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียกว่า “วงจร PDCA”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.P 

การวางแผนงาน 

 

2.D 
น าไปปฏิบติั 

3.C  

ระหว่างการปฏิบติั 

ก็ด าเนินการ

ตรวจสอบ 

 

4.A 

เม่ือพบปัญหา 

ก็ท าการแกไ้ขหรือ

ปรบัปรงุ 

 
 

 การใหบ้รกิารวิชาการ 

แกส่งัคม 

“วงจร PDCA” 

 

 
 

 



  

5.  แผนการด าเนนิงานโครงการคดัสรรองคค์วามรู้จากงานวจิัยเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์  
 

 แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 

1. งานบริการวิชาการ สถาบันวิจยัและพัฒนา ประชาสัมพนัธ์เปิดรบัข้อเสนอ
โครงการ (ง.8) ภายใต้โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัง้แตบ่ดันี ้ ถงึ 
วนัศกุรท์ี ่12 มกราคม 2561 

2. อาจารย์/นักวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยให้
เป็นความรู้ทีน่่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจไดง้่ายและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเปน็รูปธรรม  
 

เดือนธันวาคม 2560 ถึง  
เดือนมกราคม 2561 

3. อาจารย์/นักวิจัย ส ารวจความตอ้งการ “การขอรับบริการวิชาการ” 
เพื่อจะได้น าความรู้เผยแพร่และให้บริการวิชาการได้อยา่งเหมาะสม  
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ 
 

เดือนธันวาคม 2560 ถึง  
เดือนมกราคม 2561 

4. อาจารย์/นักวิจัย จัดท าข้อเสนอโครงการ (ง.8) จ านวน 4 ชดุ สง่มายงั 
งานบรกิารวชิาการ สถาบนัวจิยัและพฒันา  
 

 ภายในวนัศกุรท์ี ่12 มกราคม 2561 
 

5. งานบริการวิชาการ สถาบันวิจยัและพัฒนา รวบรวมข้อเสนอโครงการ  
(ง.8) ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ภายใตโ้ครงการคัดสรรองค์ความรู้ 
จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ภายในเดือนมกราคม 2561 

6. งานบริการวิชาการ สถาบันวิจยัและพัฒนา จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวจิัย 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ภายในเดือนมกราคม 2561 

7. ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ง.8) โดยคณะกรรมการคัดสรร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ภายในเดอืนกุมภาพันธ์ 2561  

8. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ง.8) และงบประมาณ 
ที่ได้รับการสนับสนนุ ภายใตโ้ครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัย 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

9. งานบริการวิชาการ สถาบันวิจยัและพัฒนา เสนอขออนุมัติโครงการ (ง.8)  
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนนุ ภายใต้โครงการคัดสรรองค์ความรู้ 
จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

10. แจ้งการอนุมัติด าเนนิงานโครงการและการโอนจดัสรรทุนไปยงัวทิยาเขต/
คณะ/ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ  
 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถด าเนินการโครงการบริการวิชาการและ 
ตรวจติดตามผลการด าเนนิงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
 

เดือนมีนาคม 2561 ถึง 
เดือนสิงหาคม 2561 

12. จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวิชาการและการใช้จ่าย
งบประมาณการด าเนินงานโครงการ จ านวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก 
ข้อมูล จ านวน 2 แผน่ สง่มายังงานบริการวชิาการ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มทร.อีสาน นครราชสีมา  
 

ภายในเดือนกันยายน 2561 



  

 
6. ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ 

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2545 หรือ โทรศัพท์มือถือ 085-6107807 
 E-mail : mailprangna@gmail.com  

 ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนา  ยี่จอหอ (มะปราง) 
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เอกสารประกอบการพจิารณาขอรับงบประมาณสนับสนนุการบริการวิชาการ ภายใตโ้ครงการคดัสรร
องคค์วามรู้จากงานวิจยัเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.  ข้อเสนอโครงการทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั  
 การบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั แบง่ออกเปน็ 2 ลกัษณะ คอื 
 1.1  มีการน าผลการวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชนจ์รงิทีต่อบสนองความตอ้งการของทกุภาคสว่นในทกุระดบั  
 เอกสารประกอบการพจิารณามดีงันี ้
 1.1.1 องค์ความรู้จากงานวิจัยกับการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคม (เอกสารแนบ 2) 
 1.1.2 แบบส ารวจความต้องการ “การขอรับบริการวิชาการ” (เอกสารแนบ 3) 
 1.1.3 ข้อเสนอโครงการ (ง.8) (เอกสารแนบ 4) 
 กรณุาระบุรายละเอียด งบประมาณ ในข้อ 14 เกี่ยวกับรายการ และ (จ านวน x ราคา) หมวดค่าตอบแทน  
 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ให้ชัดเจน ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการ 
 ในหมวดต่างๆ ให้ประสานงานในส่วนนี้กับทางกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต   
 1.1.4 (ร่าง) ก าหนดการฝึกอบรม (เอกสารแนบ 5) 

 1.2 น าความรู้ ประสบการณ ์จากการใหบ้รกิารวชิาการกลบัมาพฒันา หวัข้อวจิยั/โจทยว์จิยั ตอ่ยอดไปสู ่  
 การพฒันาองคค์วามรู้ใหมผ่า่นกระบวนการวจิยั เปน็ตน้  
 เอกสารประกอบการพจิารณามดีงันี ้
 1.2.1 องค์ความรู้จากงานวิจัยกับการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคม (เอกสารแนบ 2) 
 1.2.2 แบบส ารวจความต้องการ “การขอรับบริการวิชาการ” (เอกสารแนบ 3) 
 1.2.3 ข้อเสนอโครงการ (ง.8) (เอกสารแนบ 4) 

 กรณุาระบุรายละเอียด งบประมาณ ในข้อ 14 เกี่ยวกับรายการ และ (จ านวน x ราคา) หมวดค่าตอบแทน  
 ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ให้ชัดเจน ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการ 
 ในหมวดต่างๆ ให้ประสานงานในส่วนนี้กับทางกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต   

 1.2.4 (ร่าง) ก าหนดการฝึกอบรม (เอกสารแนบ 5) 
 1.2.5 ส าเนาข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)  
 เป็นข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอขอรับทุนสนบัสนุนการวิจัย ซึง่โครงการวิจัยมีลักษณะการน าความรู้ 
 จากผลงานวจิัย(เดิม) และ/หรือประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการกลบัมาพฒันาต่อยอดไปสู ่
 การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจยั 
 กรณุาขดีเสน้ใตข้้อความหรอืเนือ้หาในข้อเสนอโครงการวจิยั (แบบ ว-1ด) ทีม่กีารน าองคค์วามรู ้
 มาใชห้รอืสอดแทรกเกีย่วกบัการบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั 
 1.2.6 ส าเนาหน้าปกเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส าเนาเนื้อหาของผลงานวิจัยทีน่ าไปบูรณาการ 
  งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. ข้อเสนอโครงการทีม่กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอน  
 เอกสารประกอบการพจิารณามดีงันี ้
 2.1 องค์ความรู้จากงานวิจัยกับการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคม (เอกสารแนบ 2) 
 2.2 แบบส ารวจความต้องการ “การขอรับบริการวิชาการ” (เอกสารแนบ 3) 
 2.3  ข้อเสนอโครงการ (ง.8) (เอกสารแนบ 4) 
 กรณุาระบรุายละเอยีด งบประมาณ ในข้อ 14 เก่ียวกับรายการ และ (จ านวน x ราคา) หมวดค่าตอบแทน  
 ค่าใช้สอย และคา่วัสดุ ให้ชัดเจน ตรงตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับรายการ 
 ในหมวดต่างๆ ให้ประสานงานในส่วนนี้กับทางกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต   
 2.4 (ร่าง) ก าหนดการฝึกอบรม (เอกสารแนบ 5) 
 2.5 จัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ในส่วนที่เก่ียวข้อง (หมวด 4 การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษาและ  
  หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล) (เอกสารแนบ 6) 
  
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmuti.ac.th/2015/ 
ภายใต้ “โครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
1. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการคัดสรรองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  
2. แบบฟอร์ม องค์ความรู้จากงานวิจัยกับการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.  แบบส ารวจความต้องการ “การขอรับบริการวิชาการ” 
4.  แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ (ง.8) 
5.  แบบฟอร์ม (ร่าง) ก าหนดการฝึกอบรม 
6.  แบบฟอร์ม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

http://ird.rmuti.ac.th/2015/
http://ird.rmuti.ac.th/2015/files/serac58/2.16.1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD.3.doc

