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ค าน า 
 

คู่มือบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดท าขึ้นโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  และ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตามพันธกิจและตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่ม
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

   ผู้จัดท า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ นโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
1 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

3 

 แผนที่ยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการ (Strategy map) 10 
 นโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 11 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม 12 
 ความต้องการของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 12 
 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 13 
 ความหมายของการให้บริการทางวิชาการ 13 
 ตัวชี้วัดด้านบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 14 
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานบริการวิชาการ 16 
 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ 16 
 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากบัการเรียนการสอน และ/

หรือการวิจัย 
20 

 การขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการโดยใช้เอกสารการรับใช้สังคม 25 
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 30 
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 30 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 81 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
   

 



1 

 

สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |  
 

 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์/เอกลัษณ์ นโยบายและค่านิยมของ

มหาวิทยาลัย 
ปรัชญา (Philosophy) 

คุณธรรมน าหน้า ปัญญาน าทาง สรรค์สร้างเทคโนโลยี 

ปณิธาน (Determination) 
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีคุณภาพชั้นน าในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
การบริการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและ
สามารถแข่งขัน ได้ในประชาคมอาเซียน 

2. บัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและสามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียน 
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3. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
4. การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
5. มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
8. การสนองโครงการพระราชด าริฯ 
9. ระบบการคลังที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
10. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
11. ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
12. ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภาพ 
13. ระบบวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Graduates Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ” 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Identity) 
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน” 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Uniqueness) 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 

นโยบาย (Policy) R I D I N G Q A 
1. สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Relevance) 
2. สร้างความผูกพันธ์ (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ต่อองค์กร (Involvement) 
3. สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้กับองค์กร (Dedication) 
4. สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ (Income Oriented) 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) 
6. จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
7. พัฒนาคุณภาพทุกด้าน (Quality) 
8. ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผู้น าทุกระดับ (Accumulated Leadership)  
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ค่านิยม (Value)   
RMUTI  = Rajamangala University of Technology Isan 
R   = Reputation  = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆ ด้าน 
M  = Morality  = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
U  = Uniqueness  = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทาง 
T  = Technology  = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นน า 
I  = Integrity  = มหาวิทยาลัยที่มีความสง่างาม เชื่อถือได้ 

 
2.  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  กระทรวง  มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 

ระดับ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ประเทศ 
 

- การแก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร
เจริญเติบโตจากภายใน 

สั ง ค ม ไท ย มี ศี ล ธ ร ร ม  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม จิตส านึก ค่านิยมที่ดีงาม 
รักษามรดกทางวัฒนธรรม และเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ภาค   
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และ
การค้า 
3. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ 
ของทุกภาคส่วนสู่ประชาคมอาเซียน  
3. เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่พร้อมรองรับ
การเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านต่างๆ 
ในลุ่มน้ําโขง  
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และ
การค้า  
5. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า  
6. เ พ่ื อให้ มีบุ คลากรที่ มี ศั กยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ระดับ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

 

1. การพัฒนาศักยภาพการผลิต    
การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มี
ความเข้มแข็ง 
 
 
2. การส่งเสริมการค้า การบริการ การ
ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
3. การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัด 
 
 
4. การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 เ พ่ิ ม คุ ณ ภ า พ ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรให้มคีุณภาพที่ดี 
1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูป
และเ พ่ิมช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
สินค้าเกษตร 
2.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและ
รายได้กลุ่มจังหวัด 
2 .2 มีความพร้อมด้ านโครงสร้ า ง
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
2 .3 เ พ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่ ม
จังหวัด 
3 .1 รายได้จากการท่องเที่ ยวและ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 
3 .2 เ ชื่ อม โ ยงการบริ หา รจั ดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
4.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 
4.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัด 
4 .3 พัฒนาระบบการบริหารการ
วางแผน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
เข้าสู่ครัวโลก  
2. ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์
ด้านการ ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และ
การค้าชายแดน  

1. เพ่ือยกระดับเกษตรอตุ สาหกรรม
แปรรูป อาหารตามมาตรฐานสากลเข้า
สู่ครัวโลก  
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิด้าน
การ  ท่องเที่ยวอารยธรรมและหม 
เชื่อมโยงกลุ่ม ประเทศอาเซียน  
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ระดับ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

3. พัฒนาระบบ โลจสิติกส์สู่ภูมิภาค
และอาเซียน 

3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความ
เชื่อมโยง ระบบ โลจสิติกส์และการ
กร ะจ ายสิ น ค้ า ใน  ภู มิ ภ าค  แล ะ
ประเทศอาเซียน 

จังหวัด   
- สกลนคร 1 .  ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย.เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 
 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่นยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 มีการพัฒนาการเกษตร  และ
อุตสาหกรรมการเกษตร สู่ความมั่นคง
และยั่งยืน 
2.1 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใน 
จังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 
อาเซียน 
2 . 2  จั ง ห วั ด ส ก ล น ค ร เ ป็ น แ ห ล่ ง 
ท่องเที่ยว 3 ธรรม ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับประเทศ 
2.3 จังหวัดสกลนครเปMนจุดเชื่อม 
การคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน และจีน
ตอนใต้ 
3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ด า ร งชี วิ ตตามปรั ชญา เศรษฐกิ จ 
พอเพียง 
3.2 มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให.เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
4.1มี พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน้ า  
ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดม 
สมบูรณ์ควบคู่การส่งเสริมสนับสนุน 
ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจชุมชน 
4.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
สามารถจัดการขยะในพ้ืนที่ได้อย่างดี 
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5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

4.3 มี พ้ืนที่ชุ่มน้ านานาชาติ  (หนอง
ห า ร )  พ้ื น ที่ ลุ่ ม น้ า แ ล ะแห ล่ ง น้ า  
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์พ้ืนฟู เพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
5.1 มีการบริการประชาชนอย่ าง 
ประทับใจ 
5.2 มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร 
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือ
การพัฒนา 
5.3 มีการรักษาความมั่นคงความ สงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

- ขอนแก่น 1. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  
2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
3. ก า ร บ ริ ห า ร จ ดั ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. การเสริมสร้างความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
5. การเ พ่ิมศักยภาพของเมือ งเ พ่ือ
เชื่อมโยง โอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

1. อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
เพ่ิม ขึ้นและมีเสถียรภาพ  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสร้างความมั่นคงทางสังคม  
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน  
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการ
บริการ  ให้มีการเชื่ อมโยงกับกลุ่ ม
ประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

- นครราชสีมา 1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร
และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ 

1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมือง
หลักรองรับความเจริญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุ่งสู่เมืองที่
น่าอยู่ 
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พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการ
ผลิตพลังงานสะอาด 
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า
เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย
รายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและ
ยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู ่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ 
6. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

 
2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
 
 
 
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้า
รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและ
อาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและ
การท่องเที่ยวสีเขียว 

- สุรินทร์ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 
 
2. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการแข่ งขั นทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ 
ท่องเที่ยว  
 

1. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม - เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การเกษตร  
2. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถในการแข่ งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ 
ท่องเที่ยว - เพ่ือพัฒนาความสามารถ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  
 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความเสมอภาค  
 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชายแดน 
 

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  - เ พ่ื อ บ ริ ห า ร จั ด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความเสมอภาค - เพ่ือพัฒนา
คน และสังคม สู่หารยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
คว ามมั่ น ค งขอ งช ายแดน  - เ พ่ื อ
เสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

- ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม 

- ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

- เพ่ิมศักยภาพการบูรณาการบริการ
วิชาการอย่างบูรณาการ 

- การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
- มีระบบบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 - พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ 
ต่างประเทศให้ มีประสิทธิภาพ 

- ระบบการคลังและพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
- ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
- ระบบการบริหารกิจการสภาของ
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจ า
หน่วยงานและการติดตามตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
- ระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
สายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
- ระบบการจัดการความรู้เพ่ือการ
ปรับปรุงการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- การวิจัยและพัฒนา - มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 - การบริการวิชาการ - การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

 - การพัฒนาองค์กร - ระบบบริหารจัดการบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

งานบริการวิชาการ - บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่สังคม 

- การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
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3.  แผนที่ยทุธศาสตร์งานบริการวิชาการ (Strategy map) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
งานบริการวิชาการมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือสร้าง

สังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 
- เพ่ิมศักยภาพการบูรณาการบริการวิชาการอย่างบูรณาการ 

ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ 

- การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
- มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการอย่างที่มีประสิทธิภาพ 
 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

- เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

- เพ่ือยกระดับสมรรถนะของชุมชนให้เข้มแข็ง 
- เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

การพัฒนาองค์กร - พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในการน านวัตกรรม องค์ความรู้จากงานวิจัย
ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน 
- เพ่ือเพ่ิมหลักสูตรการบริการวิชาการท่ีตรงความต้องการของชุมชน 
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4.   นโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

งานบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มี
บทบาทในการบริหารงานบริการวิชาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรองรับบทบาทดังกล่าว งานบริการวิชาการ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา ดังนี้ 

 1. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ 
  ให้บริการทางวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 2. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมทั้งการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
5.  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (จ านวนโครงการ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 1 การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 2 2 2 2 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  จ านวนโครงการ/  กิจกรรมบริการวิชาการที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน / การวิจัย 

12 12 12 12 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  จ านวนงานบริการทางวิชาการที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

12 12 12 12 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.3  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ภาครัฐและเอกชน 

12 12 12 12 
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6. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนโครงการ 

หมายเหตุ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ที่ 1 การบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
1 โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : 

หมู่บ้านราชมงคลอีสาน 
2 2 2 2  

เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 2 2 2 2  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มทร.อีสาน :  

ด้านงานบริการวิชาการ 
1 1 1 1  

3 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ  

- - 1 1  

4 โครงการบริการวิชาการเคลื่อนที่ 1 1 1 1  
5 โครงการพัฒนาอาชีพ 1 1 1 1  
6 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน / การวิจัย  12 12 11 11  
7 โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน/ คัดสรรองค์ความรู้
จากงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

12 12 11 11  

 
7.  ความต้องการของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

1. การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
2.  เครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
3.  เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
4.  การลดต้นทุนการผลิต 
5.  การเกษตรตามท้องถิ่น 
6.  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
7.  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
8.  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
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8.  ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

   
 

   
 

    
 

 

9. ความหมายของการให้บริการทางวิชาการ 

การให้บริการทางวิชาการ ตามค าอธิบายของตัวบ่งชี้ที่ 8 ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) คือ การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่
พ่ึงของชุมชน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ
หรือพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติ และนานาชาติ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  แบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1. การบริการทางวิชาการ  ประกอบไปด้วย  การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย  ประชุม
เชิงปฏิบัติการ  การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร  วิเคราะห์  การตรวจสอบ  การทดสอบ  
การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล  การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ 
หรือการผลิต การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ  การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการ
ให้บริการข้อมูลการให้บริการในลักษณะอ่ืนๆ   

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เป็นกระบวนการที่น าเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น (หรือพัฒนาขึ้น) ใน
สถานที่หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้ในที่อ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป  ทั้งนี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องครอบคลุมประเด็นซึ่งประกอบด้วย  (1) Know-
how หมายถึง องค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ (2) Show-how หมายถึง การฝึกทักษะค าแนะน า

ส ารวจความต้องการเสนอจัด
โครงการ/กิจกรรม 

ความต้องการของชุมชน  
และหน่วยงานต่าง ๆ 

คัดสรรโครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ 

บูรณาการกิจกรรม/โครงการ 
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

รายงานผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 
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ต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์ความรู้ได้อย่างช านาญหรืออย่างมีประสิทธิภาพ (3) Utilization หมายถึง การ
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์  ปรับปรุงวิธีการ
ผลิต  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการขนส่ง  

โดยแบ่งการใหบ้ริการทางวิชาการ ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
1. การให้บริการแบบให้เปล่า เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด 

ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
2. การให้บริการโดยไม่มุ่งผลก าไร  เป็นโครงการที่ผู้รับบริการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและ

มหาวิทยาลัยร่วมสนับสนุนทั้งในรูปค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ เช่น การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
หรือใหบ้ริการทางวิชาการ ด้านบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น  

3. การให้บริการทางวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการที่ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เช่น         
การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผลและการแปล การวางแผน การวาง
ระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ การฝึกอบรม 
เป็นต้น 

10. ตัวช้ีวัดด้านบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ระดับคณะ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชการแก่สังคม (สกอ.3.1) 
1. จัดท าแผนการบริการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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ระดับมหาวิทยาลัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชการแก่สังคม (สกอ.3.1) 
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ

ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหือรองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
6. ทุกคณะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 

โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
11.  หน้าที่ของงานบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการ มีหน้าที่บริการวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพด้านงานบริการวิชาการให้แก่สังคม 
ซึ่งสามารถก าหนดภาระหน้าที่ได้ดังนี้ 

1. การให้บริการวิชาการ 
 - จัดท าแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 - ประสานงาน ร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการ 
  - จัดฝึกอบรมความรู้ด้านกรให้บริการวิชาการ 
 - ให้ค าปรึกษาด้านการบริการวิชาการ 
 - บริการช้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานบริการทางวิชาการ 

 
1. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดการเสนอของบประมาณสนับสนุน 
โครงการบริการทางวิชาการไปยังหน่วยงานในสังกัดทราบ 

 

   
 ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดท าโครงการพร้อมเสนอผ่านตามสายงานมายังมหาวิทยาลัย ฯ  

(โดยผ่านกองนโยบายและแผน) 

 

   
 มหาวิทยาลัยฯ เสนอกรรมการพิจารณาโครงการบริการทางวิชาการ  

ก่อนด าเนินโครงการ   
 มหาวิทยาลัย ฯ น าเสนอโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองต่อส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา 
   
 แจ้งผลการพิจารณาจากส านักงบประมาณแก่ผู้ขอรับการสนับสนุน (โดยผ่านต้นสังกัด)  

   
 ผู้ขอรับการสนับสนุนด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการพร้อมปรับแก้โครงการ

ตามการพิจารณาของส านักงบประมาณพร้อมเสนอผ่านตามสายงานมายังมหาวิทยาลัย ฯ 
(โดยผ่านกองนโยบายและแผน) 

 

   
 มหาวิทยาลัย ฯ (โดยผ่านกองนโยบายและแผน)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

   
 ผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ ประกอบด้วย 

ขั้นเตรียมการ 
-   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ขออนุมัติโครงการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ,           

เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ  
ขั้นด าเนินโครงการ 
-  ด าเนินโครงการ,  ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
ขั้นประเมินผล 
-  ติดตามการด าเนินโครงการ, รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ, สรุปองค์ความรู้ที่ได้

จากการบริการทางวิชาการ,  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการพร้อมทั้งจัดส่ง
รายงานและแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะโดยผ่านตามสายงาน 

ด าเนินโครงการ 
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 หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณและ     
จัดท ารายงานสรุปผลการให้บริการทางวิชาการเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
  

หลังด าเนินโครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ น าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการดังนี้ 
- ปรับปรุง  พัฒนาระบบ กลไกและกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป 
- เผยแพร่ผลงานบริการทางวิชาการ / องค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการสู่  
  สาธารณชน 
- บันทึกข้อมูลส าคัญลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด 

 
จากขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน สามารถสรุปเป็นกระบวนการบริการทางวิชาการ มีระบบ กลไกการบริการทางวิชาการ 
หลังจากได้รับผลการพิจารณาแล้ว  ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องด าเนินการโดยแบ่งเป็นกิจกรรมใหญ่เป็น 3 
กิจกรรมดังนี้  ก่อนด าเนินโครงการ  ด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ  ประกอบด้วยส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการรับบริการทางวิชาการของสังคมและชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือน า
ข้อมูลมาจัดท าโครงการและประกอบการก าหนดทิศทางและจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ ด าเนินการ
ตามโครงการ  ติดตามผลการด าเนินการ  และรายงานผลการด าเนินโครงการ   
ก่อนด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

1.1 การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการ เดิม (ถ้ามี) เพ่ือน า
ข้อมูลมาจัดท าโครงการและประกอบการจัดแผนการบริการทางวิชาการ 

1.2 จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการบริการทางวิชาการและเสนอแผนบริการทาง
วิชาการตามล าดับขั้นตอน  

ระหว่างด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ และข้ันหลังด าเนินโครงการ  
 2.1 ขั้นเตรียมการ มีการด าเนินการ ดังนี้  

2.1.1 จัดท าข้อเสนอโครงการ เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจเพื่อขออนุมัติด าเนิน
โครงการ โดยผ่านตามสายงาน 

2.1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจ
เพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยผ่านตามสายงาน 

  2.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2.1.4 เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
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   1) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการบริการทางวิชาการ  
   2) ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
   3) จัดเตรียมสถานที่ 
   4) จัดเตรียมยานพาหนะ /ขออนุญาตไปราชการ 
   5) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
   6) ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่เพ่ือเข้าร่วมด าเนินโครงการ  
  7) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือนจนกว่าจะสิ้นสุด ไปยังสถาบันวิจัย

และพัฒนา โดยผ่านตามสายงาน (กรณีโครงการมีก าหนดการมากกว่า 1 เดือน)  
  ทั้งนี้ แต่ละโครงการอาจมีการด าเนินการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะของโครงการ  
2.3 ระหว่างด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ดังนี้  

  2.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ เพ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
(ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  

  2.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้  
  2.2.3 ประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
2.4 หลังด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ดังนี้  

  2.3.1 วิเคราะห์แบบประเมิน  
  2.3.2  จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร  

2.3.3 จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการ (กรณีเป็นกรรมการและผู้ช่วย
วิทยากร) เสนอต่องานพัฒนานักศึกษาเพ่ือพิจารณาคะแนนกิจกรรม 

2.3.4 จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายในการด าเนินโครงการ เสนอต่อกองคลัง/งาน
บริหารแผนและการคลังประจ าวิทยาเขต (ภายใน 1 เดือนหลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย)  

2.3.5 สรุปและถอดบทเรียน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการ
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น  

2.3.6 ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการทาง
วิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรท าการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 
1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน  

2.3.7 สรุปผลและประเมินความส าเร็จของการบริการทางวิชาการพร้อมทั้งจัดท ารายงาน เมื่อ
ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมิน
ความส าเร็จของการให้บริการตามตัวชี้วัด ที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมี
การประเมินให้เห็นถึงผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดท าสรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพ่ือเป็นหลักฐาน 
พร้อมจัดส่งเล่มรายงานผลต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ  โดยผ่านตามสายงาน 
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2.3.8 จัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
(สงป. 301) (ตามที่กองนโยบายและแผนก าหนด) โดยรายงานทุกเดือน 

2.3.9 จัดท ารายงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2.3.10 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ  น าส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจ านวน 2 เล่ม 

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (บันทึกรายงานสรุปพร้อมหลักฐาน) จ านวน 2 แผ่น  
หลังด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

3.1 เมื่อด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมรูปเล่มรายงานผล
การด าเนินโครงการพร้อมทั้งจัดท าสรุปผลการให้บริการทางวิชาการเสนอต่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ 

 3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะน าข้อมูลที่ได้รับไปด าเนินการดังนี้ 
3.2.1 น าข้อมูลไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม /การด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบ 

กลไกและกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการในครั้งต่อไป  
3.2.2 เผยแพร่ผลงานบริการทางวิชาการ/องค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการสู่สาธารณชนโดย

การสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ website  
3.2.3 บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด 

3.3 น าความรู้จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าความรู้ประสบการณ์ จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับ  
การเรียนการสอนหรือการวิจัยนั้น สามารถท าในแนวทางต่อไปนี้ 
3.3.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย / โจทยว์ิจัย เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ

มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
3.3.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  เช่น ก าหนดให้

นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุ
ชื่อโครงการบริการทางวิชาการ หรือสรุปความรู้ที่ได้ออกไปให้บริการทางวิชาการ 

3.4 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้เอกสารการรับใช้สังคม (ถ้ามี) 
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2. แนวปฏิบัติที่ด ี
 2.1  ด้านกระบวนการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เตรียมการ 
-  การส ารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) เพ่ือน า

ข้อมูลมาจัดท าโครงการและประกอบการจัดแผนการบริการทางวิชาการ ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาบริบทชุมชนของโครงการ  การประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย การบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย   

-  จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการบริการทางวิชาการและเสนอแผนบริการ
ทางวิชาการตามล าดับขั้นตอน 

ด าเนินโครงการ 
-  จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ 

โดยผ่านตามสายงาน 
-  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากรเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจเพ่ือขอ

อนุมัติด าเนินโครงการ โดยผ่านตามสายงาน 
-  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-  เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
  1) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการบริการทางวิชาการ  
  2) ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
  3) จัดเตรียมสถานที่ 
  4) จัดเตรียมยานพาหนะ /ขออนุญาตไปราชการ 
  5) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
  6) ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานที่เพ่ือเข้าร่วมด าเนินโครงการ 
  7) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานประจ าเดือนจนกว่าจะสิ้นสุด ไปยังสถาบันวิจัยและ

พัฒนา โดยผ่านตามสายงาน (กรณีโครงการมีก าหนดการมากกว่า 1 เดือน)  
  ทั้งนี้แต่ละโครงการอาจมีการด าเนินการอ่ืนๆนอกเหนือจากนี้ตามลักษณะของโครงการ 
ประเมินผล 
-  ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการเพ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 

เช่นใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
-  ประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
-  การสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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ติดตาม 
-  ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการทาง

วิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายควรท าการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน  1 
เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน การติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เผยแพร่ 
- เผยแพร่ผลงานบริการทางวิชาการ/องค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการสู่สาธารณชนโดยการ

สื่อสารผ่านวิธีต่างๆเช่น จดหมายข่าวบอร์ดประชาสัมพันธ์ website  
ความรู้ที่ใช้ ด้านวิชาการและเทคโนโลยี  ได้แก่ การสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการผลิต เทคโนโลยีการ
เพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน การใช้พลังงานทดแทน ด้านการบริหารจัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ตรา
สินค้า เป็นต้น 
วิธีการ อบรม, การปฏิบัติการ,  การให้ข้อมูล 
ขั้นตอน จัดท าแผนบริการวิชาการ 
ปัญหา 
ภายในหน่วยงาน - การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่าย 

     - ความล่าช้าด้านงบประมาณ 
     - ความยุ่งยากในการด าเนินงานด้านเอกสาร 
     - ภาระงานของผู้ให้บริการ 
 ภายนอกหน่วยงาน - การประสานงาน 
     - การติดตามผลการน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
     - การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 การส ารวจความต้องการของชุมชน แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย   
- การศึกษาบริบทชุมชนของโครงการ ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ  สังคม  
- การประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  
- การบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย   
- มีการก าหนดตัวชี้วัด/ข้อตกลงร่วมกัน  เพ่ือใช้ในการติดตามผลและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 

 2.2  ด้านการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 
หลักการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้น

ในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุก
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไก
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ควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่
ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและ
กลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน 
และ  3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง   

เพ่ือให้ผลการวิจัยประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ตามส่วนประกอบที่ส าคัญในข้อ                 
2 มหาวิทยาลัยจึงเห็นความส าคัญ และก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

ความหมาย 
ตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ปี 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “บูรณาการ” ไว้ว่า

“บูรณาการ” หมายถึง  บูรณะ แปลว่า ซ่อมแซม ท าให้กลับคืนดีเช่นเดิม 
บูรณาการ แปลว่า การน าหน่วยที่แยกกันมารวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ดังนั้น การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการทางวิชาการ จึงหมายถึงการ

น าเอาศาสตร์ของการวิจัย การเรียนการสอน และบริการทางวิชาการ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา
ผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่นเกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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รูปแบบการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน 

รูปแบบการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 
รูปแบบที่ 1 การน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชาที่มีเนื้อหา

สอดคล้อง 
ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรายงานผลการการเรียนรู้ใน มคอ.5 
 

วิธีด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชน 
 

จดัโครงกำร/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชน 
 

กิจกรรมแสวงหำควำมรู้ เช่น เชิญวทิยำกรใหค้วำมรู้ อบรมใหค้วำมรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ คน้ควำ้
ทดลอง 

เกิดองคค์วำมรู้ 
 

นกัศึกษำลงมือปฏิบติั ศึกษำ คน้ควำ้ทดลอง ฯลฯ ร่วมกบัชุมชน 
 

บูรณำกำรในรำยวชิำ 
 

อำจำรยส์ังเกตพฤติกรรม วดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ จำกผลงำนของนกัศึกษำ 
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รูปแบบที่ 2 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของการบริการทางวิชาการและฝึก
ปฏิบัติให้นักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้จากการบริการทางวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ เพ่ืออภิปรายปรากฏการณ ์พร้อมทั้งค้นพบองค์ความรู้ หรอื 
      เทคนิคของการการบริการทางวิชาการด้วยการปฏิบัติจริงจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน เช่นการเป็นผู้ช่วย 
      วิทยากร การด าเนินงานอื่นๆ เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรายงานผลการการเรียนรู้ใน มคอ.5 
 
วิธีด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม กำรใหบ้ริการทางวิชาการ 

องคค์วำมรู้ หรือเทคนิคในรำยวชิำ/ศำสตร์วชิำ ท่ีสอดคลอ้ง 
 

ใหน้กัศึกษำคน้ควำ้และเรียนรู้ พร้อมทั้งคน้พบองคค์วำมรู้จนสำมำรถ
ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ได ้

 

นกัศึกษำท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม กำรใหบ้ริกำร
วชิำกำร/วชิำชีพ 

นกัศึกษำประเมินผลงำนตนเอง 
 

อำจำรยส์ังเกตพฤติกรรม วดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ          
จำกผลงำนของนกัศึกษำ 

นกัศึกษำลงพื้นท่ีชุมชนเป้ำหมำย        ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรบริการ

ทางวิชาการ โดยใหน้กัศึกษำเป็นผูถ่้ำยทอดวธีิกำร และเทคนิคใหแ้ก่ชุมชน 
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3. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้เอกสารการรับใช้สังคม  
    (ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายของ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  หัวข้อ 
“แนวทางประเมินผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมและมาตรฐานเอกสารที่ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ” 
เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้เอกสารการรับใช้สังคม 
 สืบเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ซึ่งครอบคลุมถึง 
“ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี” กล่าวคือ เป็น “ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็น
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชี วิต หรือสุขภาพ หรือ
เป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืน ที่สามารถแสดง
ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน” (ท้ังนี้ ไม่
นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ) 
          ทั้งนี้ รูปแบบของเอกสารจะต้องจัดท าเป็น เอกสาร ความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 ค า โดยมี
ค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

1. การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1.1) ส่วนที่ 1 การประเมินผลการสอน  ใช้  “เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่สอน” 
1.2) ส่วนที่ 2 การประเมินผลงานวิชาการ คุณภาพระดับดี โดยใช้ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
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 ผลงานวิจัย 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 บทความทางวิชาการตามค าจ ากัดความในประกาศ ฉบับที่ 10  
 ต ารา 
 หนังสือ 

2. การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีการประเมิน 2 ส่วน ประกอบด้วย 
2.1)  ส่วนที่ 1 การประเมินผลการสอน ใช้ “เอกสารค าสอนในรายวิชาที่สอน” 
2.2)  ส่วนที่ 2 การประเมินผลงานวิชาการ คุณภาพระดับดี โดยใช้ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
 บทความวิจัย หรือ  
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ  
 ต ารา  หรือ  หนังสือคุณภาพระดับดี 

3. การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  
 เอกสารการประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1  การประเมินผลการสอน 
    - ไม่ต้องใช้เอกสาร 
 ส่วนที่ 2  การประเมินผลงานวิชาการ 
วิธีการประเมิน  มีการประเมิน 2 วิธี ดังนี ้

 

 วิธีที่ 1 ต้องมีทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 
ส่วนที่ 1 
1.1) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก หรือ 
1.2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม คุณภาพดีมาก 
      หรือ 
1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
      ซึ่งมีคุณภาพ ดีมาก 
และ   
ส่วนที่ 2 
ผลงานแต่งต ารา หรือ หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก 

 วิธีที่ 2  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 
2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม คุณภาพ ดีเด่น  
    หรือ 
3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
    ซึ่งมีคุณภาพ ดีเด่น หรือ 
4) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ  
    ซึ่งมีคุณภาพ ดีเด่น 
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กรอบการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม 

อาจารย์พัชริน ด ารงกิตติกุล  ผู้ประสานงานวิจัยในระบบสถาบันการศึกษา ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้บันทึกการบรรยายของ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ  บรรณาธิการ
วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (TCI กลุ่ม 1)  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ไว้ดังนี้ 

1. สถานการณ์ที่เป็นอยู่ (ที่มา วัตถุประสงค์)มองทั้งมิติปัญหา  และทุนหรือศักยภาพชุมชนด้วย 
วิเคราะห์องค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ระบุปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และปัญหาทาง
วิชาการ ด้วย  หาช่องว่างของความรู้  เพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย การแสวงหาทีมนักวิจัย  และ
น าไปสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง การยอมรับของชุมชน  การมีส่วนร่วม กับใครบ้าง  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ บทบาทของแต่ละฝ่ายในการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอน  ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์  การตั้งโจทย์วิจัย  การออกแบบการวิจัย  การ
ด าเนินงานวิจัย  การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสังเคราะห์ข้อมูล  การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบวิธีวิจัย) กระบวนการที่ใช้  
มีทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลทางวิชาการ  กับการจัดกิจกรรม เป็นเนื้อหาจากการทบทวน
วรรณกรรม ซึ่งต้องเอาความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาด้วย ระบุว่าใช้ความรู้ชุดใดมาคิด
ออกแบบการวิจัย   

4. สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (ผลการวิจัย) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในชุมชน  
และทางวิชาการ อาทิ การติดตั้งกลไกการแก้ปัญหา   การสืบทอดความรู้  การพัฒนาวิธีคิด
ของชาวบ้าน และนักวิจัย  การสร้างความรู้ใหม่  การเสริมพลังชุมชน การพัฒนาการเรียน
การสอน และคุณภาพบัณฑิต 

5. ผลกระทบ ที่เกิดกับชุมชน แนวโน้มความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง (อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ) การสร้างความยั่งยืนหรือความต่อเนื่องให้ด ารงอยู่ ซึ่งต้องมีคุณค่า อาทิ ได้คน 
กลุ่ม คณะกรรมการ มีแผนงาน โครงสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ กองทุน กิจกรรมต่อเนื่อง  การ
ขยายผล  กลุ่มใหม่  เป็นต้น 

เกณฑ์พิจารณาคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม 
1. Originality ไม่จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ อาจมี โจทย์ใหม่ วิธีการใหม่ สาขาวิชาการใหม่

หรือผสมศาสตร์ ทดสอบความรู้ที่ใช้แก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างใหม่ มีการสร้างความรู้ร่วมกัน  
และอ่ืนๆ 

2. Consistency term ที่ใช้  ความหมาย จุดยืนทางทฤษฎี 
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3. คุณภาพการเขียน เช่นประโยคไม่ซับซ้อน  มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ  ไม่ใช่เขียนแบบ
ทั่วไป  ต้องเขียนอย่างเจาะจง  มีล าดับขั้นตอน  แต่ละย่อหน้ามี ๑ concept 

4. คุณภาพของการอภิปราย การใช้ logic  (การเกาให้ถูกที่คัน) ความน่าเชื่อถือ การใช้แนวคิด
ทฤษฎีมาสนับสนุน หรือโต้แย้ง 

5. Contribution ผลต่อวิชาการ นโยบาย ชุมชน  sectors ต่างๆ 
6. Implication น าไปปฏิบัติ  ใช้ประโยชน์ได้จริง  มีความคุ้มค่า อย่างไร 

ปัญหาการเขียนบทความที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนา แก้วเทพ ได้พบปัญหาดังนี้ 
1. เขียนไม่กระจ่าง  เช่น  ทีมวิจัย  ต้องระบุว่ามีทั้งนักวิชาการ  และชาวบ้าน   
2. การให้ความรู้  ต้องบอกว่ามีอะไร 
3. ความแม่นย า  มีตัวเลข งานวิจัยท าในปีไหน  จ านวนคนเท่าไร 

ข้อเสนอแนะ รองศาสตราจารย์ดร.กาญจนา แก้วเทพ  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. แต่ละย่อหน้า 1 แนวคิด   
2. แต่ละย่อหน้ามีความเชื่อมโยง 
3. การจัดหมวดหมู่ด้วยการใช้ตัวเลข  1  1.1  1.1.1   
4. ตัวงานวิจัย  ต้องแสดงโจทย์ วัตถุประสงค์ 
5. มีการทบทวนวรรณกรรม  และความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย 
6. มี  ตัวแปร  ปัจจัย  คือ อะไรบ้าง 
7. หลักการสุ่มตัวอย่าง 
8. การอธิบายกระบวนการที่ท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างละเอียด   
9. การใช้เครื่องมือ ให้เหมาะสม  มีประโยชน์ 
10. การรายงานผล ต้องมีหลักฐานน่าเชื่อถือ 
11. ต้องมีการตีความจากข้อมูลที่ได้รับ  สกัดหลักวิชาการออกมา  
12. การน าเสนอ  ควรมี pattern อย่างมีแบบแผน   

วารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการรับใช้สังคม 
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
 (select ebscohost and then academic search premier) 
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
-  BIOSIS (http://www.biosis.org) 
-  CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
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-  EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
-  ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
-  H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
 (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
-  Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
-  Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
-  INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
-  MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
-  MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
-  PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
-  Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
-  ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
-  SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
-  Scopus (http://www.info.scopus.com) 
-  Social Science Research Network 
 (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
-  Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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ส่วนที่ 3 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการบริการวิชาการทีผู่้รับผิดชอบโครงการควรทราบมีดังนี้ 
1.1 แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ  (ฟอร์มข้อเสนอโครงการ ง.8 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด)  
1.2 แบบส ารวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ถ้ามี) 
1.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ (ถ้ามี) 
1.4 หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน (ถ้ามี) 
1.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ (ถ้ามี) 
1.6 หนังสือการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 
1.7 ใบสมัครเขา้รับบริการทางวิชาการ 
1.8 แบบประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ  
1.9 แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (สงป. 

301) (ตามท่ีกองนโยบายและแผนก าหนด) 
1.10 แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
1.11 แบบประเมินผลความส าเร็จการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
1.12 แบบรายงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
1.13 รูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
http://ird.rmuti.ac.th/2015/ 
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แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ  (ฟอร์ม ง.8) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หน่วยงาน ....................................................... 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... 

รหัสโครงการ   
1.  ชื่อโครงการ  ................................................................................................................................................................ 
2.  ลักษณะโครงการ   (.....)  จัดฝึกอบรม     (…..)  จัดงาน     (.....)  จัดตามภารกิจปกต ิ
3.  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต ข้อใด 

(.....) นโยบายที ่6 :   การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 (……)   โครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
(.....) นโยบายที่ 4 :   สังคมและคุณภาพชีวิต 

(…..)   ผลผลิต   : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
(.....)   ผลผลิต   : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
(.....)   ผลผลิต   : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(.....)   ผลผลิต   : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       

4.  โครงการนี้สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานข้อใด (โปรดเขียน
เครื่องหมาย / ลงใน  (.….) หน้าข้อความที่ต้องการ) 
(......)  ข้อ 1. ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน 
(......)  ข้อ 2. ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
(......)  ข้อ 3. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
(......)  ข้อ 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และ  สนองโครงการ 
                พระราชด าริฯ 
(.....)  ข้อ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5. โครงการนี้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ข้อใด  
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
(.....) องค์ประกอบท่ี 1. การก ากับมาตรฐาน    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 2. บัณฑิต     ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 3. นักศึกษา     ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 4. อาจารย์     ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
(......) องค์ประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 2. การวิจัย     ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(.....) องค์ประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 
(......) องค์ประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 2. การวิจัย     ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(......) องค์ประกอบท่ี 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งช้ีที่........................................... 
(....) องค์ประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ    ตัวบ่งช้ีที่........................................... 

6.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  สถานที่ด าเนินการ  ................................................................................................................................................... 

-  ให้ระบุพื้นท่ีหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จังหวัด ท่ีจะด าเนินการ 
8.  ระยะเวลาด าเนินการ  .............................................................................................................................................. 

-  ให้ระบุวันท่ีจะด าเนินการและจ านวนวันท่ีด าเนินการ เช่น วันท่ี 1 – 2 มีนาคม 2556 รวมเวลา 2 วัน 
9.   หลักการและเหตุผล 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
10.   วัตถุประสงค ์

10.1   ........................................................................................................................................................................... 
10.2   ........................................................................................................................................................................... 
10.3   ........................................................................................................................................................................... 

11.  กิจกรรมด าเนินงาน       
11.1 การวางแผนการด าเนินการ (P_Plan)………………………..………………………………………………………………..   
11.2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do) ……………………………………………….…………………………..………………… 

ลักษณะของการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความสอดคล้องของโครงการกับตวัช้ีวัดของด้านการประกันคณุภาพ 
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

แผนการบูรณาการกับการเรียนการสอน ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

รหัสวิชา ....... 
รายวิชา ..... 

  
 
 

การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั 
แผนการบูรณาการกับการวิจัย ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

โครงการวิจัยเรื่อง ........... 
ปีงบประมาณ ........ 
แหล่งงบประมาณ ...... 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา/องค์กร/ชุมชน 
ช่ือสถาบันการศึกษา/องค์กร/ชุมชน                                         .                                                                                                                                                         
สถานท่ีตั้ง                                                     .      

11.3 การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check)…………….………………………………………………….. 
12. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  ............................................................................................................................... 

ผู้รับบริการ จ านวน ............................ คน ประกอบด้วย 
     - ประชาชน ............................. คน - อื่นๆ (ระบุ) ............................. คน 
ผู้ให้บริการ จ านวน ............................ คน ประกอบด้วย 
  - อาจารย ์ ............................. คน - นักศึกษา ............................. คน 
  - เจ้าหน้าท่ี ............................. คน - อื่นๆ (ระบุ) ............................. คน 

13. ประมาณการค่าใช้จ่าย                                              บาท 
13.1  ค่าตอบแทน                 บาท 
13.2  ค่าใช้สอย บาท 
13.3  ค่าวัสดุ บาท 
    
หมายเหตุ  งบประมาณให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้ กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละ
วิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 

14. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต   
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา  
ปฏิบัติงาน)              แผนการใช้จ่าย 
                 งบประมาณ(แผนเงิน)        
(ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัตงิาน) 

 
ปี พ.ศ. 25....... 

 
ปี พ.ศ. 25........ 

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

แผนปฏิบัติงาน 
1. อนุมัติโครงการ (P) (แผนงาน) 

            

                               (แผนเงิน)             
2. ด าเนินโครงการ (D) (แผนงาน) 
 .......................................................... 

            

                               (แผนเงิน)             
             
3. ประเมินผลและรายงานการ(C) 
(แผนงาน) 

            

                               (แผนเงิน)     -        
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4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไ้ขจากผล
การติดตาม(A) (แผนงาน) 

            

                               (แผนเงิน)             
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต             
- เชิงปริมาณ             
  - จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ(ครั้ง)             
  - จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

(หน่วยนับ) 
            

  - อื่นๆ (ระบุ).....................................             
- เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/ผูร้ับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
                   :  อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................. 
- เชิงเวลา      : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
                  : อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................................................. 
- เชิงค่าใช้จ่าย : งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ..............................บาท 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

15.1  ........................................................................................................................................................................... 
15.2  ...........................................................................................................................................................................  

หมายเหตุ กรุณากรองข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพจิารณางบประมาณ          
                            

                        
 ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผดิชอบโครงการ  

                                   (……………………………………………..)    
                              ต าแหน่ง...............................................................       

                                    เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อโดย.........................................   
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบญัชา.................................................................................................................................................. 

                         ลงช่ือ .................................................................................    
                              (..........................................................................)       
                               ต าแหน่ง.............................................................   

                              ...................../.................../.................. 
 
หมายเหตุ    1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ   
 2.  ประเภทของการบริการทางวิชาการ 

2.1 การบริการทางวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้   
 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมให้ท้ังหมด 
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2.2 การบริการทางวิชาการแบบไม่มุ่งหวังก าไร 
 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีงบประมาณจ ากัด โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมให้ส่วนหนึ่ง และผู้ใช้บริการหรือผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

3. การค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ใช้เกณฑ์มาตรการประหยัดของทางมหาวิทยาลัย ฯ  
4. การนับจ านวนในการค านวณค่าตอบแทนวิทยากร กรณีไม่แนบก าหนดการ จะคิด 7 ช่ัวโมง/วัน 
5. พิธีเปิดและพิธีปิดไม่ถือเป็นเวลาในการค านวณค่าตอบแทนวิทยากร 

 
“ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด ารงชีวิตได้เท่าเทียม
ผู้อื่น ได้แก่คนยากจน บุคคลเร่ร่อน ไร้ที่อยู่อาศัย คนไร้สัญชาติ ผู้ไม่มีเอกสารแสดงฐานะทางกฎหมาย 
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แบบส ารวจความต้องการรับบริการ 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
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แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการเบื้องต้นของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหมู่บ้าน /ชุมชน 
1.ชื่อชุมชน......................................................... สถานที่ตั้ง......................................................................... 

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

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

2.ชื่อผู้น า............................................................ อายุ........ป ี หมายเลขโทรศัพท์........................................ 

3.จ านวนประชากในหมู่บ้าน /ชุมชน.......................คน  เพศชาย..............คน  เพศหญิง.............คน 

4. รายได้เฉลี่ย /เดือน ของแต่ละครัวเรือน 
  น้อยกว่า 5,000 บาท   มากกว่า  5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
           เกินกว่า 10,000 บาท 

5. ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพของหมู่บ้าน /ชุมชน 
   น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  มี   ไม่มี 
  ไฟฟ้า    มี   ไม่มี 

6. สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
 โรงเรียนประถมศึกษา    โรงเรียนมัธยมศึกษา    โรงเรียนอนุบาล 

  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กศน.   ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง   อ่ืน ๆ........................ 

7. กลุ่มองค์กรในชุมชน  
 กองทุนหมู่บ้าน     กลุ่มออมทรัพย์     กลุ่มเยาวชน  

  กลุ่มผู้สูงอายุ    กลุ่มแม่บ้าน     กลุ่มอาชีพ     
 อ่ืน ๆ................................................................ 

8. หน่วยงานราชการที่ดูแลหมู่บ้าน /ชุมชน ในปัจจุบัน............................................................................... 

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

9. ทรัพยากรภายในหมู่บ้าน /ชุมชน.............................................................................................. .............. 

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

10. ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน /ชุมชน (ถ้ามี) ..................................................................................... .............. 
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ส่วนที่ 2 ความพร้อมของหมู่บ้าน /ชุมชน 
2.1 หมู่บ้านเคยได้รับรางวัลระดับหมู่บ้านมาบ้างหรือไม่ ชื่อรางวัลอะไร และได้รับเมื่อไหร่ โปรดระบุ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................... ................................................................................. 

2.2 หมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ โปรดระบุ 
................................................................................ .....................................................................................  
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ................................... 

2.3 หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าหรือบริการ หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
ส่วนที่ 3   ประเด็นและความต้องการรับบริการของหมู่บ้าน /ชุมชน 
อันดับที่ 1  ประเด็นและความต้องการรับบริการ เรื่อง  ......................................................................... .... 

ลักษณะความต้องการรับบริการ.......................................................................... ........................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การรับบริการ (เคยรับบริการจากหน่วยงานใดมาก่อน ลักษณะเช่นใด) 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................... ......................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อันดับที่ 2  ประเด็นและความต้องการรับบริการ เรื่อง  ............................................................ ................. 

ลักษณะความต้องการรับบริการ................................................................................ ..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การรับบริการ (เคยรับบริการจากหน่วยงานใดมาก่อน ลักษณะเช่นใด) 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
...................………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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อันดับที่ 3  ประเด็นและความต้องการรับบริการ เรื่อง  ....................................................................... ...... 
ลักษณะความต้องการรับบริการ................................................................................ ..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การรับบริการ (เคยรับบริการจากหน่วยงานใดมาก่อน ลักษณะเช่นใด) 
............................................................................................................................. ........................................
.......................................................................................... ........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุป  :  ความต้องการรับบริการวิชาการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
ลงชื่อ..............................................    ลงชื่อ.........................................................              
   (.......................................................)      (...........................................................)  
                 ผู้ให้ข้อมูล              ผู้จัดเก็บข้อมูล 
             ........./........./...........          ........./........./........... 

หมายเหตุ : ชื่อ/เบอร์โทรผู้ประสานของหมู่บ้าน /ชุมชน………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
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เขียนที.่.............................................................. 
…..................................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 

 

วันที่......................................................... 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เรียน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ด้วยข้าพเจ้า...............................................................................เปน็ผู้น าชุมชน/กลุ่ม........................ 
......................................................................   ซ่ึงด าเนนิการผลิตผลิตภณัฑ์ประเภท................................................ 
ชุมชน/กลุ่มมีความต้องการอบรมเรื่อง................................................................................. ....................................... 

 ซึ่งบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างด ี ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทน
กลุ่ม/ชุมชน จึงขอความอนุเคราะห์จาก ท่าน ให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
กลุ่ม/ชุมชน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

 
                                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                      ....................................................... 
                                                                                     (.......................................................) 
    
 
 
 
หมายเหตุ    โปรดแนบหลักฐานของกลุ่มและรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
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หนังสือขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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เขียนที.่.............................................................. 
…..................................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 

 
วันที่……………………………. 

 
เรื่อง    ขอเป็นเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ด้วยข้าพเจ้า…………………………………………...................................................................................

ต าแหน่ง……………………………............................หน่วยงาน………………………….……………..............................
มีความประสงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ ความรู้ 
และน าผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(............................................................) 
.............................................................. 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานที่ต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เช่น หลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม รายชื่อสมาชิก เป็นต้น 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ           

ให้บริการทางวชิาการ 
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ 

ระหว่าง 
 (ระบุหน่วยงานของผู้รับผิดชอบโครงการ) กับ (ระบุชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หน่วยงาน/อื่นๆ)                             

................................................................ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวัน  ระบุวัน (จ-ศ)          

ที ่ ระบุวันที่ . ระบุเดือน  ระบุปี พ.ศ. ระหว่าง ระบุหน่วยงานของผู้รับผิดชอบโครงการ โดย ระบุหัวหน้า
หน่วยงาน ต าแหน่ง                               กับ (ระบุชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หน่วยงาน/อื่นๆ) โดย ระบุ
หัวหน้าหน่วยงาน ต าแหน่ง                               .         

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการ              .  
                                                                                                                     
.                                                                                                                                    .                         
                                   . ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้                                                                                                                                                              
                 
.                                                                                                                    .   
.                                                                                                                    .                                                                                                                                  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นสองฉบับโดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสอง
ฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญและต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับโดยมีผลใช้ได้นับจากวันลงนาม เพ่ือประโยชน์ของชาติสืบไป 

 
 

 

(...........................................................................) 
 ต าแหน่ง 

(...........................................................................) 
  ต าแหน่ง 

 
  
  
  

(...........................................................................) (...........................................................................) 
ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
พยาน พยาน 
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การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
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     เขียนที.่.............................................................. 
…..................................................................... 
…..................................................................... 
…..................................................................... 

 
วันที่……………………………................................ 

 
เรื่อง  ขอบคุณการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ตามท่ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดด้ าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้แก่ประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้า  รวมถึงสถาน
ประกอบการต่างๆ  นั้น 

ข้าพเจ้า……………………………….............……………………….………………………..................................
ในฐานะตัวแทนกลุ่มและสมาชิกซ่ึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เรื่อง….................................................. 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ จากบคุลากรในสงักดั
ของท่าน  โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี  

ทางกลุ่ม ฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์  
จากหน่วยงานของท่านอีกในโอกาสต่อไป 
  
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(.........................................................................) 
....................................................................... 

 
หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานที่ต้องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เช่น หลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม รายชื่อสมาชิก เป็นต้น 
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แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ (สงป. 301) 

(ตามที่กองนโยบายและแผนก าหนด) 
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ใบสมัครเข้ารับบริการทางวิชาการ 
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ใบสมัครเข้ารับบริการทางวิชาการ 
โครงการ “…..........……………………………………………………” 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ………………………………..   
ณ  …………………………………………………………………….. 

********************************* 
โปรดท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความท่ีท่านต้องการ 
1. ชื่อ – สกุล  ....................................................................................................................... ..................... 
2. วันเดือนปีเกิด...................................................................................  อายุ..............ปี 
3. อาชีพ....................................................................................................................... ...............................  
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   ....................................บาท  
5. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.......................หมู่................ ถนน / ซอย..........................................................  

บ้าน............................................ต าบล........................................จังหวัด.......................... ..................... 
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................e-mail........................................... 

6. การศึกษาข้ันสูงสุด    โปรดระบุ.................................................................................. ........................... 
 ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ........................ 
7. สมัครเข้ารับบริการทางวิชาการในสาขา / หลักสูตร ..............................................................................  
8. ท่านคิดว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 

8.1  เริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  
    หลังการอบรมทันที      หลังการอบรมภายใน 15 วัน    
   หลังการอบรมภายใน 20 วัน      หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 
8.2 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
  ใช้ในครอบครัว  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม  ใช้ในที่ท างาน   ใช้เมื่อมีโอกาส 
8.3 น าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่    ให้บริการ / ค าปรึกษา 
  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ  ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ใช้ในชีวิตประจ าวัน    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................. 

9. ได้รับข่าวสารการรับสมัครเข้ารับบริการทางวิชาการ  ครั้งนี้จาก   
  วารสาร     ป้ายประกาศโฆษณา        เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ทางอินเตอร์เน็ต       การแนะน า / คนรู้จัก     ทางวิทยุ   
  จากคนในชุมชน      อ่ืนๆ.................................................................. ............................ 

 ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร 
(.....................................................................) 

  



53 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |  
 

 

 
 
 
 
 

จัดโครงการ 
ด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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แบบประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

โครงการ ………………………………………..   ประจ าปี ………………… 
ระหว่างวันที่  ……………………………………  ณ   …………………………………………….. 

ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจของ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้  เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการโครงการต่อไป 

2. โปรดท าเครื่องหมาย    หรือเขยีนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 
3. ความหมายของระดับความคิดเหน็ด้านคุณประโยชน์ และระดับความพึงพอใจ  

5 หมายถึง  มากที่สุด, 4  หมายถงึ  มาก,  3  หมายถึง  ปานกลาง,  2  หมายถึง  น้อย,  1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 เพศ   ชาย     หญิง 
1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ปริญญาตร ี    สูงกว่าปรญิญาตร ี
1.3 ช่วงอายุของท่าน   ต่ ากว่า  20  ปี    21  ถึง 30  ปี    31  ถึง  40  ปี 
   41  ถึง  50  ปี    สูงกว่า 50  ป ี

2. ท่านทราบข่าวการฝึกอบรมฯ  คร้ังนี้  จากแหล่งใด        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
   ญาต ิ    หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  
   เพื่อน ๆ      อื่น ๆ โปรดระบ.ุ....................................................... 

3. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการฝึกอบรมคร้ังนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณประโยชน ์
5 4 3 2 1 

1.  ระดับความรู้ของท่านก่อนเข้ารับการฝึกอบรม      
2.  ระดับความรู้ของท่านหลังเข้ารับการฝึกอบรม      

4. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคณุประโยชน์ของการเข้ารับการฝึกอบรมคร้ังนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณประโยชน ์
5 4 3 2 1 

1.  หลักสูตรและรายละเอยีดของเนื้อหา      
2.  กิจกรรมตลอดการฝึกอบรม      
3.  ความสามารถในการน าไปใช้ได้จริง      
4.  ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบัน      
5.  สามารถน าไปถ่ายทอด  เผยแพร่ต่อผู้อื่นได ้      
6.  ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาทีเ่สียไป       
7.  คุณประโยชน์ในภาพรวม      

5. หลังจากจบการฝึกอบรมคร้ังนี้  ท่านจะน าความรู้  ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 
  ใช้ในชีวิตประจ าวันแน่นอน   คาดว่าได้ใช้    ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ 
  คงไม่มโีอกาสได้ใช้    ไม่ใช้   อื่น ๆ โปรดระบ…ุ………………………............ 
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6. ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพ่ิมขึ้นกีบ่าทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
  ต่ ากว่า  1,000 บาท  1,001 – 3,000 บาท   3,001 – 5,000 บาท   
  5,001 – 7,000 บาท    7,001 – 9,000 บาท      สูงกว่า 10,000 บาท  
7. ท่านมี ความพึงพอใจ ในการเข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

7.1 เกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การประชาสัมพันธ์      
2.   การรับลงทะเบียน      
3.   วัสดุ  อุปกรณ์  เอกสารประกอบ      
4.   อาหาร / ของว่าง  และเครื่องดื่ม      
5.   สถานท่ีจัดฝึกอบรม      
6.   ช่วงเวลา / ระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรม      
7.   การบันทึกภาพ      
8.   พิธีเปิด – พิธีมอบเกียรติคณุบัตร  และพิธีปดิ      
9. บุคลากรผู้ให้บริการ (อัธยาศัย การให้บริการ)      
10. ภาพรวมของการด าเนินการทั้งหมด      
7.2 เกี่ยวกับวิทยากร 

วิทยากร 
 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ความรูค้วามสามารถทางวิชาการ      
2.  ความสามารถในการถ่ายทอดการจัดกิจกรรมและการบรหิารเวลา      
3.  ความสามารถในการตอบข้อซกัถาม      
4.  ความมมีนุษยสมัพันธ์      
5.  ความสามารถในการเรา้ความสนใจและการจุดประกายความคดิ      
6.  ความพึงพอใจในภาพรวม      

 
8. ท่านมีความประสงค์ที่จะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการจัดอบรมในคร้ังต่อ ๆ ไป ในเร่ืองใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
9. ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
  ด้วยความขอบคุณ 

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
โครงการ ..................................................... ประจ าปี ....................................................  
ระหว่างวันที่  ...............................................  ณ   .......................................................... 

ค าชี้แจง 1.  แบบสอบถามนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์     
  ของผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ  (หากไม่สามารถตอบได้  ให้ข้ามไปตอบข้อถัดไป) 

 2. โปรดท าเครื่องหมาย    หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................ .................. 
  หลักสูตรที่ผ่านการฝึกอบรม............................................................................................ .................... 
2. หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้อย่างไร 

2.1  ท่านได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์หรือไม่  
  น าความรู้ไปใช้ประโยชน์     ไม่ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
2.2  ท่านเริ่มน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์  
    หลังการอบรมทันที    หลังการอบรมแล้ว 15 วัน     
   หลังการอบรมแล้ว 20 วัน    หลังการอบรมแล้ว 30 วัน 
2.3  ท่านน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานเท่าใด 
    ไม่เกิน 1 สัปดาห์    2 สัปดาห์   4  สัปดาห์   4 สัปดาห์ขึ้นไป  
2.4 ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
  ใช้ในครอบครัว   ใช้ในชุมชน/กลุ่ม  ใช้ในที่ท างาน  ใช้เมื่อมีโอกาส 
2.5 ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
   ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่     ให้บริการ / ค าปรึกษา 
   เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ   ใช้ในการประกอบอาชีพ 
   ใช้ในชีวิตประจ าวัน    อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
2.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนกี่บาทต่อเดือน   
   รายได้หลัก  (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่)   จ านวน  .......................  บาท  
   รายได้เสริม (รายได้เพ่ิมนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง)  จ านวน  ....................  บาท 
2.7 ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ก่ีบาทต่อเดือน  โปรดระบุจ านวน  ........................  บาท 

3. ข้อเสนอแนะ  ………………………………………………………………………………………………............................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

............................................................ผู้กรอกแบบติดตาม  
วันที่ ............. เดือน ....................... ปี ............... 

  ด้วยความขอบคุณ   
จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
(แบบรายงานผลการด าเนินโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

หน่วยงาน   .................................................................................................. 
 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
1.  ชื่อโครงการ  ................................................................................................................................................. 
2.  งบประมาณ ...........................บาท 
3.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ............................................................... 
4. ลักษณะโครงการ 
 เป็นโครงการที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย 
 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 เป็นโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

5. ผลการด าเนินโครงการ 
 5.1  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร (อธิบายรายละเอียด)  
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
     5.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 
เชิงปริมาณ :    
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม คน   
- จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ   
เชิงคุณภาพ :    
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับหริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ   
เชิงเวลา :    
- ร้อยละของการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ   
เชิงต้นทุน :    
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท   

 
 

ลงช่ือ.................................................   ผู้รายงานข้อมลู 
       (.................................................) 
ต าแหน่ง ............................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ)  ...................... โทรสาร .................... 
E-mail address............................................................ 
รายงานข้อมูล ณ  วันท่ี ........ เดือน ........... พ.ศ. ......... 

ลงช่ือ.................................................   ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
       (.................................................) 
ต าแหน่ง ............................................. 
โทรศัพท์ (มือถือ) ......................... โทรสาร ...................... 
E-mail address…………………………………………................ 
รายงานข้อมูล ณ  วันท่ี ........ เดือน .............. พ.ศ. ......... 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
 

เรื่อง ................................................................................ (ชื่อโครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 

ด าเนินงานโดย 
 

ศ./รศ./ผศ./ดร.ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
สาขาวิชา................................... คณะ...................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต.......................... 
 งบประมาณ แผ่นดิน/เงินรายได้/อื่นๆ.............(โปรดระบุ) 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ............. (ปีที่ได้รับงบประมาณ) 
 
หมายเหตุ   :   ปกรายงานโปรดใช้กระดาษสีขาวพร้อมเคลือบใส   
 สามารถออกแบบลวดลายหน้าปกได้ตามความเหมาะสม 



62 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |  
 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ (ชื่อโครงการ) งบประมาณ (ประเภท
งบประมาณ) จ านวน (งบประมาณที่ได้รับเป็นตัวเลข) บาท (.....ตัวอักษร.....) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
(บอกถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และลักษณะของโครงการ) การด าเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่   (ชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย) 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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สารบัญ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ ง 
บทที่  1 บทน า 1 
 หลักการและเหตุผล  
 องค์ความรู้ด้านวชิาการ  
 วัตถุประสงค ์  
 หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ  
 ตัวชี้วัดเปา้หมายผลผลิต  
บทที่  2 การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
 ขั้นตอนการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ  
 การวางแผนการด าเนนิการ  
 การด าเนินงานตามแผน  
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
 การปรับปรุง / พัฒนา / แก้ไขจากผลการติดตาม  
 แผนปฏบิัติงาน แผนการใช้จา่ยงบประมาณ และตัวชี้วดัเป้าหมายผลผลิต  
บทที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
 ผลการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ  
 สรุปข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโครงการ  
 สรุปผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ  
 สรุปตัวชี้วดัเป้าหมายผลผลิต  
 การน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์  
 การน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาตอ่ยอด           
บทที่  4 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา  
 สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา  
 ปัญหาอุปสรรค   
 ข้อเสนอแนะ   
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 แนวทางแกป้ัญหา   
ภาคผนวก    
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สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่   
ระบุตารางท่ี 
ตามบทท่ี
ตารางนั้น
ปรากฏอยู่ 

ชื่อตาราง  
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สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที่   
ระบุภาพท่ี 
ตามบทท่ี
ภาพนั้น
ปรากฏอยู่ 

ชื่อภาพ  
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
(หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ) 
 
องค์ความรู้ด้านวิชาการ 
(องค์ความรู้ด้านวิชาการทีน่ าไปให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม) 
 
วัตถุประสงค์ 
(วัตถุประสงค์) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

สาขาวิชา........................................................... คณะ.................................................................................... 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต......................................................................................... 
ชื่อ – นามสกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศ./รศ./ผศ./ดร. ............................................................................................................................. ................ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ระบุชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
- ระบุสถานที่/ที่อยู่ ของกลุ่มเป้าหมาย 

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

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการ) 
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งบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 
 

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

 

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการจ านวน....................................... บาท มีรายละเอียดดังนี้  
ค่าตอบแทน

  
  บาท 

-    
ค่าใช้สอย   บาท 
-    

  ค่าวัสดุ    บาท 
  -    

ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
หมายเหตุ  : งบประมาณให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ประสานงานในส่วนนี้กับกองคลัง หรืองานคลังแต่ละวิทยาเขต ก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
 ซึ่งโครงการบริการวิชาการไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
 

หน่วยนับ แผน 

เชิงปริมาณ :   
- จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง  
- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม  
- จ านวนผู้รับบริการ คน  
- จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์)  ตามค าสั่ง  คน  

- จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา)  ตามค าสั่ง  คน  

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย  
เชิงคุณภาพ :   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ  
- ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มาจากการตรวจติดตาม        
 ผลการด าเนินงานของโครงการ 

ร้อยละ 
 

เชิงเวลา :   
ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ  
เชิงต้นทุน :   
- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ บาท  
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บทท่ี  2 
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
กรุณาระบุรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการให้ชัดเจน 
การวางแผนการด าเนินการ (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 าเนินงานตามแผน (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 ในการปฏิบัติงานจะต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน     ไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check)  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (C_Check) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะ
ขั้นตอน   
ของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
 การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 
      1.  ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
   2.  มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
    3.  มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน 
    4.  มีก าหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 
       5.  บุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อการ
ตรวจสอบ 
  ได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได้ 
-  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล  : 
..................................................................................... .............................. 

 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
-  ระยะเวลาในการติดตามผล : 
..................................................................................................... .............. 
 

การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action)  (กรณีเป็นโครงการต่อเนือ่ง) 
การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A_Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่
มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 
 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……………… 
 
หมายเหตุ  :  กรณีการด าเนินงานโครงการที่มีมากกวา่ 1 กิจกรรม ให้ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน
โครงการ  (PDCA) ของแตล่ะกิจกรรมให้ชดัเจน 
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แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
(ใส่ลูกศรในช่วงเวลา 

ปฏิบัติงาน)                แผนการใช้จ่าย 
             งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        
      (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลา
ปฏิบัติงาน) 

 
ปี พ.ศ. 25….. 

 
ปี พ.ศ. 25..... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.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)             
ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต             

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

            

- อื่น ๆ (ระบุ)....................................             
- เชิงคุณภาพ  (ร้อยละ)  - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผูร้ับบริการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

 - อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 
- เชิงเวลา  (ร้อยละ) - ร้อยละของโครงการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
 - อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................ 
- เชิงค่าใช้จ่าย  (บาท) - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ .........................บาท 
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บทท่ี  3   
สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 
ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งข้อมูลพ้ืนฐานการด าเนินงานโครงการ และตามด้วยข้อมูลผล
การประเมินตามวัตถปุระสงค์ของการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

1. สรุปข้อมูลพื้นฐานการด าเนินงานโครงการ  
 การเตรียมการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ผลที่ได้จากการ

ด าเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงค่าใช้จ่าย   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. สรุปผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ  
 ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ เพ่ือตอบค าถามว่าโครงการมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร (ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล น ามาสรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงเวลา และ
ข้อมูลเชิงค่าใช้จ่าย เช่นผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา โดยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ร้อยละ..…  
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการ และการด าเนิน งานโครงการ โดยหาค่าเฉลี่ย หรือค่าร้อยละและการแจงนับ
จากความคิดเห็นอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สรุปตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 

 

หน่วย
นับ 

แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง   

- จ านวนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม   

- จ านวนผู้รับบริการ คน   

- จ านวนผู้ให้บริการ (อาจารย์) ตามค าสั่ง   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
  (คณะ.........................................................จ านวน........... ........คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ 
* อธิบายรายละเอียด * 
........................................................................................................................  
........................................................................................................... ............. 
........................................................................................................................  
 

คน   

- จ านวนผู้ให้บริการ (นักศึกษา) ตามค าสั่ง   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน)   
  (คณะ.........................................................จ านวน...................คน) 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการ * อธิบายรายละเอียด * 
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
 

คน   
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 

 

หน่วย
นับ 

แผน ผล 

  

- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ 
*ระบุชื่อและสถานที่ของหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือบริการ
วิชาการ* 
เครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ
.......................................................................... .............................................. 
.................................................................................................. ...................... 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต....................... กับ 
............................................(ระบุชื่อหน่วยงานภายนอก) ในการปฏิบัติงาน
โครงการบริการวิชาการ * อธิบายรายละเอียด * 
........................................................................................................................  
............................................................................................................... ......... 
........................................................................................................................  
 

 

เครือข่าย   

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

เชิงคุณภาพ :    

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ร้อยละ   

- ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
* ร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มาจากการตรวจติดตามผล 
   การด าเนินงาน หลังจากการฝึกอบรมแล้วเสร็จ 1-2 เดือน * 

ร้อยละ   

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

เชิงเวลา :    

- ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ   

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

เชิงต้นทุน/เชิงค่าใช้จ่าย :    

- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ บาท   
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การน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
 1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม)    
 การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ 
 ในด้านการให้บริการหรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง 

ของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหาร 

 3. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านสาธารณสุข       
 องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) องค์ความรู้         
 ด้านประชาธิปไตยภาคประชาชน เป็นต้น องค์ความรู้ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ ที่ท าให้ 
 คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 
 4. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  
 หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 5. การใช้ประโยชน์เชิง อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................... 
 ……………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การให้บริการวิชาการในครั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัย มีการน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมา
พัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยหรือไม่ 
 1. ไม่มี การน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 
 2. มี การการน าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
 (โปรดระบุชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด พร้อมรายละเอียดการต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย) 
 .............................................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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บทท่ี  4 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา  

 
สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ 

 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหา อาจมาจากผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร คณะกรรมการ 
และผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้จากการด าเนินงานโครงการหรือการประเมินผล เพ่ือให้โครงการ ที่จะท าต่อไป
ประสบความส าเร็จหรือขยายผลต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..................................................................................... ........ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
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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 (ถ้ามี)  
4. ก าหนดการ 
5. ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน (ถ้ามี) 
6. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
7. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมโครงการ และ วิทยากร  กรณีเป็นบุคลากรของ มทร.อีสาน 
8. ส าเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

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 กรณีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 ทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในการ 
 ให้บริการวิชาการ การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมายร่วมกัน 
8.7 ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับ 
8.8 ประวัติวิทยากร 
8.9 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือส าเนาใบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ  คณะกรรมการ   
 วิทยากร 
8.10 เอกสารประกอบการฝึกอบรม และ/หรือเอกสารที่แจกในโครงการ (โปรดระบุ หลักสูตร ในการฝึกอบรม) 
8.11 ส าเนาเอกสารการส ารวจความต้องการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 (แบบส ารวจความต้องการรับบริการ) 
8.12 ส าเนาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าเดือน  
 (แบบรายงาน สงป.301) 
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8.13 ส าเนาหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ พร้อมประทับตรา 
 ของหน่วยงาน และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

9. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (ถ้ามี)   
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 (เครื่องมือการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ) 

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

10.2 ก าหนดรูปแบบการบูรณาการ  
10.3 วิเคราะห์และจัดท า Flow chart ขั้นตอนการด าเนินงานบูรณาการของโครงการบริการวิชาการ    
 กับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
10.4 ส าเนาหน้าปกเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือ ส าเนาเนื้อหางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
 ที่น ามาบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
10.5 สรุปผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
10.6 แบบฟอร์มการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
 (เครื่องมือการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ) 
10.7 ส าเนาข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) เป็นข้อเสนอโครงการที่ได้เสนอขอรับทุนสนับสนุน  
 การวิจัย (ถ้ามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย แบบท่ี 2)  
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11. แผนปฏิบัติการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
12. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  
13. สื่อในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ กรุณาแนบเอกสารพร้อมหลักฐาน 
14. ช่องทางการเผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ  กรุณาแนบเอกสารพร้อมหลักฐาน 
15. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ควรส ารวจความพึงพอใจให้ครอบคลุม  

15.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนของโครงการ/กิจรรม 
15.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
15.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
15.4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

16. ตัวอย่าง แบบประเมินการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
17. ภาพประกอบโครงการแต่ละกิจกรรม  
 (ภาพก่อนด าเนินงานโครงการ  ภาพระหว่างด าเนินงานโครงการ  ภาพหลังด าเนินงานโครงการ) 
  17.1 ภาพกิจกรรมการส ารวจความต้องการรับบริการ  
  17.2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ  
  พร้อมอธิบายรายละเอียดใต้รูปภาพ  
  17.3 ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการ โครงการ

บริการวิชาการ กรุณาเรียงล าดับภาพก่อนและหลัง พร้อมอธิบายรายละเอียดไว้ใต้รูปภาพ ระบุ 
สถานที่  วันที่  เดือน  พ.ศ. 3 ภาพ ต่อ 1 หน้า  

18. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง 
 
หมายเหตุ : 1.  ขอความร่วมมือจัดท าใบขั้นเอกสาร ในแต่ละข้อ ของภาคผนวก 
  2. จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ พร้อมสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 
   พร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง จ านวน  2  เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จ านวน  2  แผ่น     
   ส่งมายังงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นครราชสีมา 
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