
 
 

รายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวชิาการ 
 

เรือ่ง ................................................................................ (ชือ่โครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานโดย 
 

ศ./รศ./ผศ./ดร.ชือ่ – นามสกลุ (ผูร้บัผดิชอบโครงการ) 
สาขาวชิา................................... คณะ...................................... 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานวทิยาเขต.......................... 
 งบประมาณ แผน่ดนิ/เงนิรายได/้อืน่ๆ.............(โปรดระบ)ุ 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. ............. (ปทีีไ่ดร้บังบประมาณ) 
 
หมายเหต ุ  :   ปกรายงานโปรดใชก้ระดาษสขีาวพรอ้มเคลอืบใส   
 สามารถออกแบบลวดลายหน้าปกได้ตามความเหมาะสม 
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ก 

บทสรปุผู้บรหิาร 
 
 (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ (ชื่อโครงการ) งบประมาณ (ประเภท
งบประมาณ) จ านวน (งบประมาณที่ได้รับเป็นตัวเลข) บาท (.....ตัวอักษร.....) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(บอกถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และลักษณะของโครงการ) การด าเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่   
(ชื่อกลุ่มเป้าหมาย) จ านวน (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) คน มีก าหนดการ (จ านวนวันที่จัด) วัน ตั้งแต่วันที่ 
(วันที่เริ่มต้นกิจกรรม) ถึง (วันที่สิ้นสุดกิจกรรม)  ณ (สถานที่ด าเนินกิจกรรม) โดยได้รับความอนุเคราะห์
จาก (ผู้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ) เครือข่าย 

 จากการด าเนินโครงการ (ชื่อโครงการ) ดังกล่าว สามารถสรุปผลการด าเนินการโครงการได้ดังนี้ 
สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร (ประสิทธิผลของ
โครงการ) รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปเป็นภาพรวมและบอกเพียงค่าเฉลี่ยหรือ  
ร้อยละ และเขียนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
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ข 

สารบญั 
 

บทสรปุผูบ้รหิาร ก 
สารบญั ข 
สารบญัตาราง ค 
สารบญัภาพ ง 
บทที ่ 1 บทน า 1 
 หลักการและเหตุผล  
 องค์ความรู้ด้านวชิาการ  
 วัตถุประสงค ์  
 หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  
 ตัวชี้วัดเปา้หมายผลผลิต  
บทที ่ 2 การด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ  
 ขั้นตอนการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ  
 การวางแผนการด าเนนิการ  
 การด าเนินงานตามแผน  
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
 การปรับปรุง / พัฒนา / แก้ไขจากผลการติดตาม  
 แผนปฏบิัติงาน แผนการใช้จา่ยงบประมาณ และตัวชี้วดัเป้าหมายผลผลิต  
บทที ่3 สรปุผลการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ  
 ผลการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ  
 สรุปข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโครงการ  
 สรุปผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ  
 สรุปตัวชี้วดัเป้าหมายผลผลิต  
 การน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์  
 การน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาตอ่ยอด           
บทที ่ 4 ปญัหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแกป้ญัหา  
 สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา  
 ปัญหาอุปสรรค   
 ข้อเสนอแนะ   
 แนวทางแกป้ัญหา   
ภาคผนวก    



ค 
 

ค 

สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่   
ระบุตารางท่ี 
ตามบทท่ี
ตารางนั้น
ปรากฏอยู่ 

ชื่อตาราง  
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ง 

สารบญัภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที่   
ระบุภาพท่ี 
ตามบทท่ี
ภาพนั้น
ปรากฏอยู่ 

ชื่อภาพ  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตผุล 
(หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ) 
 
องคค์วามรูด้า้นวชิาการ 
(องค์ความรู้ด้านวิชาการทีน่ าไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม) 
 
วตัถปุระสงค ์
(วัตถุประสงค์) 
 
หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
 

สาขาวิชา........................................................... คณะ.................................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต......................................................................................... 
ชื่อ – นามสกลุ ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ศ./รศ./ผศ./ดร. ............................................................................................................................................. 

 
กลุม่เป้าหมาย 
- ระบุชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
- ระบุสถานที่/ที่อยู่ ของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนนิงานโครงการ  
ระยะเวลาการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวน ............. วัน (จ านวนวันจัดโครงการ) 
ระหว่างวันที่ ......... เดือน............... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ......... เดือน............... พ.ศ. ........... 
(วันที่เริ่มต้นจัดโครงการ/กิจกรรม ถึงวันที่สิ้นสุดจัดโครงการ/กิจกรรม) 
สถานทีใ่นการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ………………………………………………………………………..…………… 

 
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการ) 
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งบประมาณในการด าเนนิงานโครงการ 
 

 งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25........ 
 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25........ 
 งบประมาณอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25........ 

 

งบประมาณในการด าเนนิงานโครงการจ านวน....................................... บาท มีรายละเอยีดดงันี ้  
ค่าตอบแทน    บาท 
-    
ค่าใชส้อย   บาท 
-    

  ค่าวสัด ุ    บาท 
  -    

ขอถวัเฉลีย่จ่ายทุกรายการ (รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

หมายเหต ุ : งบประมาณใหร้ะบรุายละเอียดการค านวณรายการค่าใชจ้า่ยทีต่้องการใหช้ดัเจน 
 ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัหรือหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการ 
 ประสานงานในสว่นนีก้บักองคลัง หรืองานคลังแตล่ะวทิยาเขต กอ่นเสนอขออนมุัตโิครงการ 
 ซึ่งโครงการบรกิารวชิาการไมส่ามารถจดัซื้อครภุณัฑไ์ด้ 
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ตวัชีว้ดัเป้าหมายผลผลติ 
 

 

ตวัชีว้ดัเป้าหมายผลผลติ 
 

หนว่ยนบั แผน 

เชงิปรมิาณ :   
- จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง  
- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม  
- จ านวนผู้รับบริการ คน  
- จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์)  ตามค าสัง่  คน  
- จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา)  ตามค าสัง่  คน  
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย  
เชงิคณุภาพ :   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ  
- ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 ร้อยละการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ มาจากการตรวจตดิตาม        
 ผลการด าเนนิงานของโครงการ 

ร้อยละ 
 

เชงิเวลา :   
ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  
เชงิตน้ทนุ :   
- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ บาท  
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บทที ่ 2 
การด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ 

 
ขั้นตอนการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ 
กรณุาระบุรายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการใหช้ดัเจน 
การวางแผนการด าเนนิการ (P_Plan) 
การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น     
การวางแผนงานก่อนการปฎิบัติงานจะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง ดังนั้นการวางแผนงาน      
ควรวางให้ครบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา  คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของชุมชนและสังคม            
 ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ งบประมาณ  
 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมงาน  คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์               
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ 
 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน  คือ การวางแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย  
  ลักษณะการด าเนินงานโครงการ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย  
  การประชุมกลุ่ม กรณีศึกษา เกมปฏิบัติ เป็นต้น  
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล  คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลที่ได้ 
  จากการประเมินเกิดการเที่ยงตรง 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
 
การด าเนนิงานตามแผน (D_Do) 
การด าเนินงานตามแผน (D_Do) คือ การปฏิบัติตามแผน วิธีการ และข้ันตอน ในแผนงานที่ได้เขียนไว้        
อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง การปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน            
ที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินการ ท าให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทราบถึงอุปสรรค        
ในการด าเนินงานโครงการล่วงหน้า การปฏิบัติงานจึงเกิดความราบรื่นน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ในการปฏิบัติงานจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน     
ไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
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การตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน (C_Check)  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอน   
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
 การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 
      1.  ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
   2.  มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
    3.  มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
    4.  มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
       5.  บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการตรวจสอบ 
  ได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได้ 

-  เครื่องมือทีใ่ชใ้นการตดิตามผล : ..................................................................................... .............................. 
 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการตดิตามผลต้องสอดคลอ้งกับตวัชีว้ดัเปา้หมายผลผลติ เชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

-  ระยะเวลาในการตดิตามผล : ..................................................................................................... .............. 
 

การปรบัปรงุ/พฒันา/แกไ้ขจากผลการตดิตาม (A_Action)  (กรณีเปน็โครงการต่อเนื่อง) 
การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 
 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพก็จะเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
 
 
หมายเหต ุ :  กรณกีารด าเนนิงานโครงการทีม่มีากกวา่ 1 กจิกรรม ใหร้ะบุขัน้ตอนการด าเนนิงานโครงการ 
 (PDCA) ของแตล่ะกจิกรรมใหช้ดัเจน 
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แผนปฏบิตังิาน (แผนงาน)  แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (แผนเงนิ)  และตวัชีว้ดัเปา้หมายผลผลติ 
 

แผนปฏบิตังิาน (แผนงาน)  
(ใสล่กูศรในชว่งเวลา 
ปฏบิตังิาน)                แผนการใชจ้า่ย 
             งบประมาณ(แผนเงนิ:บาท)        
      (ใสจ่ านวนเงนิในชว่งเวลาปฏบิตังิาน) 

 
ป ีพ.ศ. 25….. 

 
ป ีพ.ศ. 25..... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.วางแผนการด าเนินการ (P)   (แผนงาน) 
 ............................................................... 

            

  (แผนเงิน)             
 2.การด าเนินการจัดโครงการ (D) (แผนงาน) 
 ............................................................... 

            

  (แผนเงิน)             
 3.การติดตามประเมินผล (C) (แผนงาน) 
 ............................................................... 

            

  (แผนเงิน)             
 4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 
    การติดตาม (A) (แผนงาน) 
 ............................................................... 

            

 (แผนเงิน)             
ตวัชีว้ดัเป้าหมายผลผลติ             

 - เชงิปริมาณ             
- จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ (ครั้ง)             
-  จ านวนกลุ่มเปา้หมายของโครงการ 
 (หน่วยนับ) 

            

- อื่น ๆ (ระบุ)....................................             
- เชงิคณุภาพ  (ร้อยละ)  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผูร้ับบริการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 
 - อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 
- เชงิเวลา  (ร้อยละ) - ร้อยละของโครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
 - อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................ 
- เชงิคา่ใชจ้่าย  (บาท) - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ .........................บาท 
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บทที ่ 3   
สรปุผลการด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ 

 
ผลการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการ 

น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานโครงการ และตามด้วยข้อมูลผลการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

1. สรุปข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโครงการ  
 การเตรียมการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงค่าใช้จ่าย   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. สรปุผลการประเมนิความส าเรจ็ของการด าเนนิงานโครงการ  
 ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ เพ่ือตอบค าถามว่าโครงการมีประสิทธิ ผลและ

ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร (ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ และตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล น ามาสรุปผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการ) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงเวลา และข้อมูลเชิงค่าใช้จ่าย เช่นผู้เข้าอบรม       
มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา โดยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร้อยละ..…  ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ
การบริหารจัดการและการด าเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ และการด าเนิน 
งานโครงการ โดยหาค่าเฉลี่ย หรือค่าร้อยละและการแจงนับจากความคิดเห็นอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วม
โครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สรปุตวัชีว้ดัเปา้หมายผลผลติ 
 

 
ตวัชีว้ดัเป้าหมายผลผลติ 

 
หนว่ยนบั แผน ผล 

เชงิปรมิาณ :    

- จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง   

- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม   

- จ านวนผู้รับบริการ คน   

- จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์) ตามค าสัง่   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ 
* อธบิายรายละเอยีด * 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 

คน   

- จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา) ตามค าสัง่   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการ * อธบิายรายละเอยีด * 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 

คน   
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ตวัชีว้ดัเป้าหมายผลผลติ 

 
หนว่ยนบั แผน ผล 

  

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ 
*ระบชุื่อและสถานที่ของหนว่ยงานเครอืขา่ยความรว่มมือบริการวชิาการ* 
เครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ
.......................................................................... .............................................. 
........................................................................................................................  
ลักษณะการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต....................... กับ 
............................................(ระบชุือ่หนว่ยงานภายนอก) ในการปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการ * อธบิายรายละเอยีด * 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 

 

เครือข่าย   

- อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................................................     

เชงิคณุภาพ :    

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ร้อยละ   

- ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
* ร้อยละการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ มาจากการตรวจตดิตามผล 
   การด าเนนิงาน หลงัจากการฝึกอบรมแลว้เสร็จ 1-2 เดอืน * 

ร้อยละ   

- อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................................................     

เชงิเวลา :    

- ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ   

- อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................................................     

เชงิตน้ทนุ/เชงิค่าใชจ้า่ย :    

- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ บาท   
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การน าผลงานวจิยัหรือผลงานสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์  สามารถเลอืกไดม้ากกวา่ 1 ข้อ 

 1. การใชป้ระโยชนเ์ชงิวชิาการ 
 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม)    
 การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ 
 ในด้านการให้บริการหรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น 
 2. การใชป้ระโยชนเ์ชงินโยบาย 
 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง 

ของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหาร 

 3. การใชป้ระโยชนเ์ชงิสาธารณะ 
 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข       
 องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) องค์ความรู้         
 ด้านประชาธิปไตยภาคประชาชน เป็นต้น องค์ความรู้ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ที่ท าให้ 
 คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 
 4. การใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย์ 
 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  
 หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 5. การใชป้ระโยชน์เชงิ อืน่ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................... 
 ……………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การให้บรกิารวชิาการในครัง้นี ้อาจารย์/นกัวจิยั มกีารน าความรู ้ประสบการณ ์จากการใหบ้ริการกลบัมา
พัฒนาต่อยอดไปสู่การพฒันาองคค์วามรูใ้หมผ่า่นกระบวนการวจิยัหรือไม ่

 1. ไม่ม ีการน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 

 2. ม ีการการน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  

 (โปรดระบชุือ่ข้อเสนอโครงการวจิยั แบบ ว-1ด พร้อมรายละเอยีดการต่อยอดไปสู่การพฒันาองค์
ความรู้ใหม ่ผา่นกระบวนการวจิยั) 

 ...................................................................................................................................................... ........ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่ 4 
ปญัหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกป้ญัหา  

 
สรปุปัญหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแกป้ัญหาการด าเนนิงานโครงการบริการวชิาการ 

 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา อาจมาจากผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร คณะกรรมการ 
และผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้จากการด าเนินงานโครงการหรือการประเมินผล เพ่ือให้โครงการ ที่จะท าต่อไป
ประสบความส าเร็จหรือขยายผลต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
 
แนวทางแก้ปญัหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ภาคผนวก 
 
1. ส าเนาหนังสือแจ้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
2. ส าเนาหนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ และ ส าเนาโครงการ ง.8 
3. ส าเนาหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานโครงการ และ ส าเนาโครงการ ง.8 (ถ้าม)ี  
4. ก าหนดการ 
5. ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน (ถ้ามี) 
6. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
7. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ และ วิทยากร  กรณเีปน็บคุลากรของ มทร.อสีาน 
8. ส าเนาหนงัสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ  

8.1  ส าเนาหนังสือการประชาสัมพันธ์โครงการ และ/หรือเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการ 
8.2 ส าเนาหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ/หรือใบสมัครขอรับบริการ 
8.3  ส าเนาหนังสือเชิญประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ  วาระการประชุม  และรายงาน     
 การประชุม 
8.4 หนังสือการติดต่อประสานงาน  หนังสือขอความอนุเคราะห์  หนังสือขอความร่วมมือ        
 หนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภายใน  
8.5 หนังสือการติดต่อประสานงาน  หนังสือขอความอนุเคราะห์  หนังสือขอความร่วมมือ        
 หนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภายนอก  
8.6 ส าเนาหนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน และ/หรือบันทึก 
 ข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ MOU กรณมีีการสร้างเครือขา่ยความรว่มมือ 
 ทางด้านวชิาการกบัหนว่ยงานภายนอก โดยมีข้อตกลงความรว่มมือระหวา่งสองฝา่ยในการ 
 ให้บรกิารวชิาการ การพฒันาชมุชนหรือองคก์ารเปา้หมายรว่มกนั 
8.7 ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับ 
8.8 ประวัติวิทยากร 
8.9 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือส าเนาใบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ  คณะกรรมการ   
 วิทยากร 
8.10 เอกสารประกอบการฝึกอบรม และ/หรือเอกสารที่แจกในโครงการ (โปรดระบุ หลักสตูร ในการฝึกอบรม) 
8.11 ส าเนาเอกสารการส ารวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 (แบบส ารวจความต้องการรบับริการ) 
8.12 ส าเนาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าเดือน  
 (แบบรายงาน สงป.301) 
8.13 ส าเนาหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ พร้อมประทับตรา 
 ของหน่วยงาน และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
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9. การบรูณาการงานบริการทางวชิาการแกส่งัคมกบัการเรยีนการสอน (ถา้มี)   
9.1 การวิเคราะห์รายวิชาที่จะบูรณาการ   
9.2 ก าหนดรูปแบบการบูรณาการ  
9.3 วิเคราะห์และจัดท า Flow chart ขั้นตอนการด าเนินงานบูรณาการของโครงการบริการวิชาการ    
 กับการเรียนการสอนรายวิชา 
9.4 ส าเนา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
9.5 ส าเนา มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
9.6 สรุปผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนรายวิชา 
9.7 แบบฟอร์มการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน           
 การสอนรายวิชา (เครือ่งมือการประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการ) 

10. การบรูณาการงานบริการทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั (ถ้ามี) 
 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 แบบที่ 1  มีการน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  
  สังคม ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
 แบบที่ 2 มีการน าความรู้ ประสบการณ์ จากการน าองค์ความรู้ในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ปให้บริการ 
  ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม แล้วกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  ผ่านกระบวนการวิจัย 
 10.1   การวิเคราะห์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จะบูรณาการ และ/หรือ การวิเคราะห์การน าความรู้  
  ประสบการณ์ จากการให้บริการทางวิชาการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่    
  ผ่านกระบวนการวิจัย 

10.2 ก าหนดรูปแบบการบูรณาการ  
10.3 วิเคราะห์และจัดท า Flow chart ขั้นตอนการด าเนินงานบูรณาการของโครงการบริการวิชาการ    
 กับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
10.4 ส าเนาหน้าปกเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือ ส าเนาเนื้อหางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
 ที่น ามาบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
10.5 สรุปผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
10.6 แบบฟอร์มการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
 (เครื่องมือการประเมนิความส าเรจ็ของการบรูณาการ) 
10.7 ส าเนาข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) เป็นข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุน  
 การวิจัย (ถา้มกีารบรูณาการงานบรกิารทางวชิาการแกส่งัคมกบัการวจิยั แบบที ่2)  

11. แผนปฏิบัติการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
12. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  
13. สื่อในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ กรุณาแนบเอกสารพรอ้มหลักฐาน 
14. ช่องทางการเผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ  กรุณาแนบเอกสารพรอ้มหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

15. ตวัอยา่งแบบประเมนิความพงึพอใจ ควรส ารวจความพึงพอใจใหค้รอบคลมุ  
15.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนของโครงการ/กิจรรม 
15.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
15.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
15.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

16. ตวัอยา่ง แบบประเมนิการติดตามการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 
17. ภาพประกอบโครงการแตล่ะกิจกรรม  
 (ภาพก่อนด าเนินงานโครงการ  ภาพระหว่างด าเนินงานโครงการ  ภาพหลังด าเนินงานโครงการ) 
  17.1 ภาพกิจกรรมการส ารวจความต้องการรับบริการ  
  17.2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ  
  พร้อมอธิบายรายละเอียดใต้รูปภาพ  
  17.3 ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ โครงการบริการ
  วิชาการ  
 กรุณาเรียงล าดับภาพก่อนและหลัง พร้อมอธิบายรายละเอียดไว้ใต้รูปภาพ ระบ ุสถานที ่ วนัที ่ เดอืน  พ.ศ.  
 3 ภาพ ต่อ 1 หน้า  
18. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง 
 
หมายเหต ุ : 1.  ขอความรว่มมือจดัท าใบขัน้เอกสาร ในแตล่ะข้อ ของภาคผนวก 
  2. จดัท าเล่มรายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวชิาการ พรอ้มสรปุการใชจ้า่ยงบประมาณ 
   พร้อมหลักฐานการใชเ้งนิตามจรงิ จ านวน  2  เล่ม พร้อมแผน่บนัทกึข้อมลู จ านวน  2  แผน่     
   สง่มายงังานบริการวชิาการ สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.อสีาน นครราชสีมา 
 
 

 
 


