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สวนท่ี 1 
บทนํา

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ/เอกลัษณ นโยบายและ

 คานิยมของมหาวิทยาลัย

  ปรัชญา (Philosophy)

  คุณธรรมนําหนา ปญญานําทาง สรรคสรางเทคโนโลยี

  ปณิธาน (Determination)

  สรางคนสูงาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี

  วิสัยทัศน (Vision)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีคุณภาพช้ันนําในประเทศที่เนนการผลิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคมอยางยั่งยืน ตอบสนองประชาคมอาเซียน

  พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสูการผลิตการบริการ และการสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ

3. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม

4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี

6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

7. พัฒนาเครือขาย ความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
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เปาประสงค (Goals)

1. บัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถปฏิบัติงานได

อยางมืออาชีพและสามารถแขงขัน ไดในประชาคมอาเซียน

2. บัณฑิตนักปฏิบัติดานสังคมศาสตร ที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

และสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน

3. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

4. การบริการวิชาการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน

5. มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

6. การสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

7. การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

8. การสนองโครงการพระราชดําริฯ

9. ระบบการคลังที่โปรงใสและตรวจสอบได

10. ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ

11. ระบบการบริหารกิจการสภาของมหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบ

ที่มีประสิทธิภาพ

12. ระบบบริหารจัดการกลางที่มีประสิทธิภาพ

13. ระบบวิเทศสัมพันธที่มีประสทิธิภาพ

  อัตลักษณ / เอกลักษณ

  อัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Graduates Identity)
  “บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ”

อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Identity)

“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพรอมปฏิบัติงาน”

เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Uniqueness)
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงการสรางอาชีพเฉพาะทาง”
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นโยบาย (Policy) R I D I N G Q A
1.  สรางความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Relevance)
2.  สรางความผูกพันธ (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ตอองคกร (Involvement)
3.  สรางความมุงมั่น ทุมเท เสียสละใหกับองคกร (Dedication)
4.  สรางจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ (Income Oriented)
5.  สงเสริม สนับสนุน การสรางเครือขายความรวมมือ (Networking)
6.  จัดระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
7.  พัฒนาคุณภาพทุกดาน (Quality)
8.  ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผูนําทุกระดับ (Accumulated Leadership) 

คานิยม (Value)
RMUTI  = Rajamangala University of Technology Isan
R  = Reputation  = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆ ดาน
M  = Morality  = มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
U  = Uniqueness  = มหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณเฉพาะทาง
T  = Technology  = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนํา
I  = Integrity  = มหาวิทยาลัยที่มีความสงางาม เชื่อถือได

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับประเทศ กระทรวง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

ประเทศ - การแกไขปญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมลํ้าและสราง

การเจริญเติบโตจากภายใน

สังคมไทยมีศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม จิตสํานึก คานิยมที่ดีงาม 

รักษามรดกทางวัฒนธรรม และ

เขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ระดับภาค

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน

1. 

2.

สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร
ใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง

ขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม 

และการคา

1. 
2.

เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดาน

ตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคม

อาเซียน 
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ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน

3. พัฒนาศักยภาพดานการทอง

เที่ยว

3. 

4.

5.

6.

เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีพรอม

รองรับการเปนศูนยกลางการ

ลงทุนดานตางๆ ในลุมนํ้าโขง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาดและ

การคา 

เพื่อผลิตสินคาทางการเกษตร
ใหไดมาตรฐานและแปรรูปสินคา

เพื่อเพิ่มมูลคา 

เพ่ือใหมีบุคลากรที่มีศักยภาพ
รองรับการเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม

ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนกลาง

1.

2.

3.

การพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การแปรรูป การคา พืชเศรษฐกิจ

ใหมีความเขมแข็ง

การสงเสริมการคา การบริการ
การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว

กลุมจังหวัด

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการ

เกษตรใหมีคุณภาพที่ดี
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูป
และเพ่ิมชองทางการตลาด

สินคาเกษตร และผลิตภัณฑ

แปรรูปจากสินคาเกษตร

เพิ่มมูลคาการคา การลงทุน 

และรายไดกลุมจังหวัด

มีความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน

เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุม

จังหวัด

รายไดจากการทองเท่ียวและ

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
เช่ือมโยงการบริหารจัดการ

ทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยาง

เปนระบบ
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4. การกาวสูประชาคมอาเซียน 4.1

4.2

4.3

พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัด
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
พัฒนาปจจัยการบริหารงาน
กลุมจังหวัด
พัฒนาระบบการบริหารการ
วางแผน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง

1.

2.

3.

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเกษตร อุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหารเขาสูครัวโลก 
ยกระดับการบริหารนครชัย
บุรินทรดานการ ทองเท่ียว 
ผลิตภัณฑไหม และการคา
ชายแดน 
พัฒนาระบบโลจิสติกสสูภูมิภาค
และอาเซียน

1.

2.

3.

เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารตามมาตรฐาน
สากลเขาสูครัวโลก 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ดานการทองเท่ียวอารยธรรม
และเช่ือมโยงกลุมประเทศ
อาเซียน 
เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลาง
การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส
และการกระจายสินคาในภูมิภาค 
และประเทศอาเซียน

ระดับจังหวัด

- จังหวัดสกลนคร 1.

2.

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาการคา การลงทุน 
และการทองเที่ยว

1.1

2.1

2.2

2.3

มีการพัฒนาการเกษตร และ
อุ ต ส าหกร รมกา ร เ กษตร 
สูความมั่นคงและย่ังยืน
มีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใน
จังหวัดใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับอาเซียน
จังหวัดสกลนครเปนแหลง 
ทองเที่ยว 3 ธรรม ที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับประเทศ
จังหวัดสกลนครเปนจุดเชื่อม 
การคมนาคมขนสงสูอาเซียน 
และจีนตอนใต
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3.

4.

5.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่ อสร าง ศักยภาพในการ

แขงขัน

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

ยั่งยืน

การบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความมั่นคง

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และดํารงชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน 

และสังคมใหเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิต

มี พื้ น ท่ี ป า อ นุ รั กษ และป า

ตนนํา ไดรับการอนุรักษฟนฟู

ใหมีความอุดม สมบูรณควบคู

การสงเสริมสนับสนุน ปลูกปา

ไมเศรษฐกิจชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สามารถจัดการขยะในพื้นที่ได

อยางดี
มีพ้ืนท่ีชุมน้ํานานาชาติ (หนองหาร) 

พ้ืนท่ีลุมน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ
ไดรับการอนุรักษฟนฟู เพื่อ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน

มีการบริการประชาชนท่ีนา

ประทับใจ
มีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ เพื่อการพัฒนา

มีการรักษาความมั่นคง ความ

สงบเรียบรอย ความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสิน
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ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

- จังหวัดขอนแกน 1.

2.

3.

4.

5.

6.

การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความ

มั่นคงและมีความสามารถทาง

การแขงขัน 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี

คุณภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน

การเสริมสรางความม่ันคง และ

ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิน 

การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

1.

2.

3.

4.

อัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และสรางความ

มั่นคงทางสังคม 

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดลอม และเสริม
สรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการอยางยั่งยืน 
ยกระดับการคา การลงทุน และ

การบริการใหมีการเช่ือมโยงกับ

กลุมประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง

- จังหวัดนครราชสีมา 1.

2.

พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการ

แขงขันของอุตสาหกรรมการ
เกษตรและเช่ือมโยงหวงโซอุปทาน
เพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลกและ

ฐานการผลิตพลังงานสะอาด

พัฒนาระบบโลจิสติกสและ

การคาเพ่ือเปนศูนยกลางความ

เจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.

2.

พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

เปนเมืองหลักรองรับความ

เจริญของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเพื่อมุงสูเมืองที่นาอยู

พัฒนาสังคมอยางทั่วถึงและ
ยั่งยืน
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ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

3.

4.

5.

6.

พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสราง

และกระจายรายไดไปสูประชาชน

ในพื้นที่

พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง

และย่ังยืนเพ่ือสูการเปนเมือง

นาอยู
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการบริหาร

จัดการนํ้าอยางบูรณาการ

สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและความม่ันคง

ของบานเมือง

3. 

4.

5.

พัฒนาระบบโครงขายคมนาคม
ขนสง พลังงานสะอาด และ

ศูนยกระจายสินคารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมเพื่อเตรียมความพรอม

เข า สู ป ร ะ ช า คมอ า เซี ย น 

พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียว

และอาหารปลอดภัยมุ งสู

ครัวโลก
เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาด
และการทองเที่ยวสีเขียว

- จังหวัดสุรินทร 1.

2.

3.

4.

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา

ศักยภาพภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือ

สรางมูลคาเพิ่ม 
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ
สามารถในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน 

และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคน

และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

1.

2.

3.

4.

เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับภาคการ

เกษตรและอุตสาหกรรมการ

เกษตร 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ การคา 

การลงทุน และการทองเที่ยว 

เพื่อบริหารจัดการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดลอมอยางยั่งยืน 

เพ่ือพัฒนาคน และสังคม สูการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐาน

ความเสมอภาค
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ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

5. ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง

ความมั่นคงของชายแดน

5. เพื่อเสริมสรางความม่ันคงของ

ชายแดน

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน

-

-

-

สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

และนวัตกรรม

เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการ

อยางบูรณาการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และระบบเครือขายความ

รวมมือทั้งในและตางประเทศ

ใหมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับ

การบริการวิชาการเพ่ือสงเสริม

ความเขมแข็งใหกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน
มีระบบบริหารจัดการงานบริการ

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบการคลังและพัสดุท่ีโปรงใส

ตรวจสอบได

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหารกิจการสภา

ของมหาวิทยาลัย/กรรมการ
ประจําหนวยงานและการติดตาม

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการของหนวยงาน

สายสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการความรูเพื่อ

การปรับปรุงการทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

-

-

การวิจัยและพัฒนา

การบริการวิชาการ

-

-

มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ

งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล

การบริการวิชาการเพ่ือสงเสริม
ความเขมแข็งใหกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน
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ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค

- การพัฒนาองคกร - ระบบบริหารจัดการบุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพ

งานบริการวิชาการ - บริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีสูสังคม

- การบริการวิชาการเพ่ือสงเสริม

ความเขมแข็งใหกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน

3.  แผนยุทธศาสตรงานบริการวิชาการ (Strategy map)

ประเด็นยุทธศาสตร

ประสิทธิผลตามพันธกิจ
- การบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
- มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการอยางที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพการใหบริการ
- เพื่อสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน
- เกิดเครือขายความรวมมือ

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ

- เพื่อยกระดับสมรรถนะของชุมชนใหเขมแข็ง
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูดอยโอกาสในชุมชน

การพัฒนาองคกร

- พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญดานบริการวิชาการแกชุมชน
- ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรในการนํานวัตกรรม องคความรูจาก
 งานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน

- เพื่อเพิ่มหลักสูตรการบริการวิชาการที่ตรงความตองการของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรการบริการวิชาการ
- เพิ่มศักยภาพการบูรณาการบริการวิชาการอยางบูรณาการ

วิสัยทัศน (Vision)  
มุงมั่นสูงานบริการวิชาการมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน
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4. นโยบายการพัฒนางานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

  งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มีบทบาทในการบริหารงานบริการวิชาการ รวมทั้งสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ เพื่อรองรับบทบาทดังกลาว 

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดกําหนดจุดเนนในการพัฒนา ดังนี้

  1. เปนแหลงใหบริการวิชาการ

   ใหบริการทางวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม

อยางยั่งยืน

  2. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ รวมท้ังการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. ความตองการของชุมชน และหนวยงานตางๆ

  1. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

  2.  เครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับผูดอยโอกาส

  3.  เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หนวยงานตางๆ

  4.  การลดตนทุนการผลิต

  5.  การเกษตรตามทองถิ่น

  6.  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
  7.  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ/การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน
  8.  การแปรรูปผลิตภัณฑในทองถิ่น
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6. ระบบและกลไกการบริการวิชาการ

ความตองการของชุมชน 
และหนวยงานตาง ๆ

โครงการ/กิจกรรม
คัดสรรโครงการ/กิจกรรม

โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ

รายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม

บูรณาการกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ

7. ความหมายของการใหบริการทางวิชาการ

  การใหบริการทางวิชาการ ตามคําอธิบายของตัวบงชี้ที่ 8 สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) คือ การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการ
พัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติ และ

นานาชาติ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา แบงเปน 2 แบบคือ

  1. การบริการทางวิชาการ ประกอบไปดวย การฝกอบรม สัมมนา อภิปราย 
บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร วิเคราะห 

การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผลและการแปล การวางแผน 

การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ หรือการผลิต การใหบริการเครื่องมือหรืออุปกรณ

ตางๆ การใหคําปรึกษาหรือขอแนะนํา หรือการใหบริการขอมูลการใหบริการในลักษณะอื่นๆ 
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  2. การถายทอดเทคโนโลยี เปนกระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน (หรือ

พัฒนาข้ึน) ในสถานท่ีหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงคอยางหน่ึงไปใชในที่อื่นเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกัน

หรือเพ่ือวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้การถายทอดเทคโนโลยีจะตองครอบคลุม

ประเด็นซึ่งประกอบดวย (1) Know-how หมายถึง องคความรูหรือประสบการณตางๆ 

(2) Show-how หมายถึง การฝกทักษะคําแนะนําตางๆ ที่ชวยในการใชองคความรูได

อยางชํานาญหรืออยางมีประสิทธิภาพ (3) Utilization หมายถึง การนําองคความรูที่ได

ไปใชใหเกิดประโยชน เชน ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ปรับปรุงวิธีการผลิต 

พัฒนาบรรจุภัณฑ และปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการขนสง 

  โดยแบงการใหบริการทางวิชาการ ออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. การใหบริการแบบใหเปลา เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ

ใหทั้งหมด ผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย 

  2. การใหบริการโดยไมมุงผลกําไร เปนโครงการท่ีผูรับบริการเปนผูออกคาใชจาย

และมหาวิทยาลัยรวมสนับสนุนทั้งในรูปคาใชจายหรือสนับสนุนดานอื่นๆ เชน การฝกอบรม 

ประชุม สัมมนา หรือใหบริการทางวิชาการดานบุคลากร การเปนวิทยากร อาจารยพิเศษ 

กรรมการ ที่ปรึกษา เปนตน 

  3. การใหบริการทางวิชาการเชิงธุรกิจ เปนการใหบริการที่ผูรับบริการตองเสีย

คาใชจายเอง เชน การวิเคราะห การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล

และการแปล การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ หรือการผลิต การให

บริการเคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ การฝกอบรม เปนตน

8. ตัวชี้วัดดานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระดับคณะ

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1)
1. จัดทําแผนการบริการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนด

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชน

จากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ
แบบใหเปลา
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ

สังคม

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน

ระดับมหาวิทยาลัย

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1)
1. กําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมี

ความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคกรเปาหมายที่กําหนด
ในขอ 1

3. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐาน

ที่ปรากฏชัดเจน

4. ชุมชนหรือองคกรเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนา

ชุมชนหรือองคกรเปาหมาย

6. ทุกคณะตองมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคม

ของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารย

ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
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สวนท่ี 2
ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานบริการทางวิชาการ

1. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแจงรายละเอียดการเสนอของบประมาณสนับสนุน

โครงการบริการทางวิชาการไปยังหนวยงานในสังกัดทราบ

หนวยงานตนสังกัดรวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการที่ไดรับงบประมาณ
และจัดทํารายงานสรุปผลการใหบริการทางวิชาการเสนอตอสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ นําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการดังนี้
- ปรับปรุง  พัฒนาระบบ กลไกและกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการในคร้ังตอไป
- เผยแพรผลงานบริการทางวิชาการ / องคความรูจากการบริการทางวิชาการ
 สูสาธารณชน
- บันทึกขอมูลสําคัญลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานเปาหมายตัวช้ีวัด

ผูขอรับการสนับสนุนจัดทําโครงการพรอมเสนอผานตามสายงานมายังมหาวิทยาลัย ฯ  
(โดยผานกองนโยบายและแผน)

ผูขอรับการสนับสนุนดําเนินการสํารวจและวิเคราะหความตองการพรอมปรับแกโครงการ
ตามการพิจารณาของสํานักงบประมาณพรอมเสนอผานตามสายงานมายังมหาวิทยาลัย ฯ 

(โดยผานกองนโยบายและแผน)

ผูไดรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ ประกอบดวย
ขั้นเตรียมการ
- ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ, ขออนุมัติโครงการ, แตงตั้งคณะกรรมการ, 
 เตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการ 
ขั้นดําเนินโครงการ
- ดําเนินโครงการ, ประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ
ขั้นประเมินผล
- ติดตามการดําเนินโครงการ, รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ, สรุปองคความรูที่ได
 จากการบริการทางวิชาการ, จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการพรอมท้ังจัดสงรายงาน
 และแผนบันทึกขอมูลตอสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะโดยผานตามสายงาน

มหาวิทยาลัย ฯ นําเสนอโครงการท่ีผานการกล่ันกรองตอสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ เสนอกรรมการพิจารณาโครงการบริการทางวิชาการ

แจงผลการพิจารณาจากสํานักงบประมาณแกผูขอรับการสนับสนุน (โดยผานตนสังกัด)

มหาวิทยาลัย ฯ (โดยผานกองนโยบายและแผน) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

กอนดําเนินโครงการ

ระหวางดําเนินโครงการ

หลังดําเนินโครงการ
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  จากขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถสรุปเปนกระบวนการบริการทางวิชาการ มีระบบ กลไก

การบริการทางวิชาการ หลังจากไดรับผลการพิจารณาแลว ผูขอรับการสนับสนุนตองดําเนิน

การโดยแบงเปนกิจกรรมใหญ 3 กิจกรรมดังนี้ กอนดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการ 

และหลังดําเนินโครงการ ประกอบดวยการสํารวจและวิเคราะหความตองการรับบริการทาง

วิชาการของสังคมและชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนําขอมูลมาจัดทําโครงการและ

ประกอบการกําหนดทิศทางและจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ ดําเนินการตามโครงการ 

ติดตามผลการดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินโครงการ 

กอนดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ

  1.1 การสํารวจความตองการของชุมชนหรือศึกษาความตอเนื่องของโครงการเดิม 

(ถามี) เพื่อนําขอมูลมาจัดทําโครงการและประกอบการจัดแผนการบริการทางวิชาการ

  1.2 จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการบริการทางวิชาการและ

เสนอแผนบริการทางวิชาการตามลําดับข้ันตอน 

ระหวางดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ 

  เมื่อแผนบริการทางวิชาการไดรับการอนุมัติแลว ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ

ตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ และข้ันหลังดําเนินโครงการ 

2.1 ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

 2.1.1 จัดทําขอเสนอโครงการ เสนอตออธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจ

เพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ โดยผานตามสายงาน

 2.1.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและวิทยากร เสนอตออธิการบดี

หรือผูรับมอบอํานาจเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ โดยผานตามสายงาน

 2.1.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
 2.1.4 เตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการประกอบดวย
  1)  จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการบริการทางวิชาการ 

  2)  ขอยืมเงินทดรองจาย

  3)  จัดเตรียมสถานที่
  4)  จัดเตรียมยานพาหนะ /ขออนุญาตไปราชการ

  5)  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจาย

  6) ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานท่ีเพื่อเขารวมดําเนินโครงการ 
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  7) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานประจําเดือนจนกวาจะสิ้นสุด 
ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผานตามสายงาน (กรณีโครงการมีกําหนดการมากกวา 1 เดือน) 

 ทั้งนี้ แตละโครงการอาจมีการดําเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะ

ของโครงการ 

2.2 ขั้นดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

 2.2.1 ประเมินความรูเบ้ืองตนของผูรับบริการ เพ่ือปรับกิจกรรมใหเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย (ถามี) เชน ใชแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูของกลุมเปาหมาย 

 2.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการท่ีกําหนดไว 

 2.2.3 ประเมินการจัดโครงการดานคุณประโยชนและความพึงพอใจผูเขา

รับบริการ

2.3 ขั้นหลังดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

 2.3.1 วิเคราะหแบบประเมิน 

 2.3.2  จัดทําหนังสือขอบคุณวิทยากร 

 2.3.3 จัดทําหนังสือแจงรายชื่อนักศึกษาที่มีสวนรวมในโครงการ (กรณีเปน

กรรมการและผูชวยวิทยากร) เสนอตองานพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาคะแนนกิจกรรม

 2.3.4 จัดสงหลักฐานการเบิกจายเงินทดรองจายในการดําเนินโครงการ 

เสนอตอกองคลัง/งานบริหารแผนและการคลังประจําวิทยาเขต (ภายใน 1 เดือนหลังจาก

ขอยืมเงินทดรองจาย) 

 2.3.5 สรุปและถอดบทเรียน ซึ่งเปนการสรุปความรูที่ไดรับหลังจากเสร็จสิ้น

การดําเนินการโครงการที่ไดกําหนดไว เพื่อใหเกิดเปนองคความรูขึ้น 

 2.3.6 ติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน ในการติดตามผลการนําความรู
ที่ไดใหบริการทางวิชาการไปใชประโยชนของกลุมเปาหมาย ควรทําการติดตามหลังสิ้นสุด

โครงการภายใน 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน 

 2.3.7 สรุปผลและประเมินความสําเร็จของการบริการทางวิชาการพรอมทั้ง

จัดทํารายงาน เมื่อดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผล 

ประเมินความสําเร็จของการใหบริการตามตัวชี้วัด ที่ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดไว ซึ่งจะตอง

มีการประเมินใหเห็นถึงผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียน
การสอน หรือการวิจัย และจัดทําเลมรายงานสรุปผลโครงการเพื่อเปนหลักฐาน พรอมจัดสง

เลมรายงานผลตอสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ  โดยผานตามสายงาน
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 2.3.8 จัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ (สงป. 301) (ตามที่กองนโยบายและแผนกําหนด) โดยรายงานทุกเดือน

 2.3.9 จัดทํารายงานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

 2.3.10 จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ  นําสงสถาบันวิจัยและพัฒนา

จํานวน 2 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (บันทึกรายงานสรุปพรอมหลักฐาน) จํานวน 2 แผน

หลังดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ

3.1 เมื่อดําเนินการรายงานผลการดําเนินโครงการแลว หนวยงานตนสังกัดรวบรวม

รูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการพรอมท้ังจัดทําสรุปผลการใหบริการทางวิชาการเสนอ

ตอสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ

3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะนําขอมูลที่ไดรับไปดําเนินการดังนี้

 3.2.1 นําขอมูลไปปรับปรุง เชน ปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม/การดําเนินงาน 

เพื่อพัฒนาระบบ กลไกและกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการในครั้งตอไป 
 3.2.2 เผยแพรผลงานบริการทางวิชาการ/องคความรูจากการบริการทางวิชาการ

สูสาธารณชนโดยการสื่อสารผานวิธีตาง ๆ เชน จดหมายขาว บอรดประชาสัมพันธ website 

 3.2.3 บันทึกขอมูลลงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรายงานเปาหมาย
ตัวชี้วัด

3.3 นําความรูจากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย (ถามี)ผูรับผิดชอบโครงการสามารถนําความรูประสบการณ จากการบริการ
ทางวิชาการไปบูรณาการกับ  การเรียนการสอนหรือการวิจัยนั้น สามารถทําในแนวทางตอไปนี้

 3.3.1 พัฒนาเปนหัวขอวิจัย/โจทยวิจัย เพื่อนําความรู ประสบการณจากการ

บริการทางวิชาการมาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย 

 3.3.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
เชน กําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

โดยระบุชื่อโครงการบริการทางวิชาการ หรือสรุปความรูที่ไดออกไปใหบริการทางวิชาการ

3.4 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยใชเอกสารการรับใชสังคม (ถามี)
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2. แนวปฏิบัติที่ดี

  2.1 ดานกระบวนการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง

   ขั้นตอนการดําเนินงาน

   การเตรียมการ

 -  การสํารวจความตองการของชุมชนหรือศึกษาความตอเน่ืองของโครงการเดิม
(ถามี) เพื่อนําขอมูลมาจัดทําโครงการและประกอบการจัดแผนการบริการทางวิชาการ ชุมชน
มีสวนรวมในดานตาง ๆ  เชน การศึกษาบริบทชุมชนของโครงการ การประชุมแบบมีสวนรวม

ระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย การบูรณาการแผนรวมกันระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

 -  จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการบริการทางวิชาการและ

เสนอแผนบริการทางวิชาการตามลําดับข้ันตอน

การดําเนินโครงการ

- จัดทําขอเสนอโครงการเสนอตออธิการบดีหรือผูรับมอบอํานาจเพื่อขออนุมัติ

ดําเนินโครงการ โดยผานตามสายงาน

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและวิทยากรเสนอตออธิการบดีหรือผูรับ

มอบอํานาจเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ โดยผานตามสายงาน

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

- เตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการประกอบดวย

 1) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการบริการทางวิชาการ 

 2) ขอยืมเงินทดรองจาย

 3) จัดเตรียมสถานที่

 4) จัดเตรียมยานพาหนะ/ขออนุญาตไปราชการ

 5 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจาย
 6) ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานท่ีเพื่อเขารวมดําเนินโครงการ
 7) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานประจําเดือนจนกวาจะสิ้นสุด ไปยัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยผานตามสายงาน (กรณีโครงการมีกําหนดการมากกวา 1 เดือน) 

 ทั้งนี้แตละโครงการอาจมีการดําเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะ
ของโครงการ

การประเมินผล

- ประเมินความรูเบื้องตนของผูรับบริการเพื่อปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย (ถามี) เชน ใชแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูของกลุมเปาหมาย
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- ประเมินการจัดโครงการดานคุณประโยชนและความพึงพอใจผูเขารับบริการ

- การสรุปผลการดําเนินโครงการ

การติดตาม

- ติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชนในการติดตามผลการนําความรู

ที่ไดใหบริการทางวิชาการไปใชประโยชนของกลุมเปาหมายควรทําการติดตามหลังส้ินสุด

โครงการภายใน 1 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน การติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน

การเผยแพร

- เผยแพรผลงานบริการทางวิชาการ/องคความรูจากการบริการทางวิชาการ

สูสาธารณชนโดยการสื่อสารผานวิธีตาง ๆ เชน จดหมายขาว บอรดประชาสัมพันธ website 

ความรูที่ใช ดานวิชาการและเทคโนโลยี ไดแก การสรางเครื่องมือที่ชวย
ในการผลิต เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุน การใชพลังงานทดแทน ดานการบริหาร

จัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน

วิธีการ อบรม การปฏิบัติการ การใหขอมูล

ขั้นตอน จัดทําแผนบริการวิชาการ

ปญหา ภายในหนวยงาน

   - การบริหารจัดการดานการเบิกจาย

   - ความลาชาดานงบประมาณ

   - ความยุงยากในการดําเนินงานดานเอกสาร

   - ภาระงานของผูใหบริการ

   ภายนอกหนวยงาน

   - การประสานงาน
   - การติดตามผลการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน

   - การนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง

กระบวนการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
การสํารวจความตองการของชุมชน แบบมีสวนรวมระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

- การศึกษาบริบทชุมชนของโครงการ ดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
-  การประชุมแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

-  การบูรณาการแผนรวมกันระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

- มีการกําหนดตัวชี้วัด/ขอตกลงรวมกัน เพื่อใชในการติดตามผลและนําไป

ปรับปรุงแกไข
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2.2 ดานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอน และ/หรือ
การวิจัย

หลักการ

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดระบุวาสถาบันอุดมศึกษา

แตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอม

ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหน่ึง

ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจ

ดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของ แตละสถาบันเพื่อใหได

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน

จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบ
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารย

มีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ

พันธกิจดานอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร

ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  

เพื่อใหผลการวิจัยประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนตามสวนประกอบ

ที่สําคัญในขอ 2 มหาวิทยาลัยจึงเห็นความสําคัญ และกําหนดประเด็นการจัดการความรู

ในเร่ืองการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย

ความหมาย

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ป 2525 ไดใหความหมายของคําวา 

“บูรณาการ” ไววา

“บูรณาการ” หมายถึง บูรณะ แปลวา ซอมแซม ทําใหกลับคืนดีเชนเดิม
บูรณาการ แปลวา การนําหนวยที่แยกกันมารวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั 
ดังนั้น การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรือการบริการทางวิชาการ 

จึงหมายถึงการนําเอาศาสตรของการวิจัย การเรียนการสอน และบริการทางวิชาการ 

ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันใหกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน 

จนมีความสมบูรณครบถวนในตัวเอง เพื่อนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ  เชน เกิดองคความรู

ใหกับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เปนตน
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รูปแบบการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเขากับการเรียนการสอน

 รูปแบบการบูรณาการบริการทางวิชาการเขากับงานวิจัย/การเรียนการสอนหรือ

การของมหาวิทยาลัย มี 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบท่ี 1 การนําองคความรูที่ไดจากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชา

  ที่มีเนื้อหาสอดคลอง

ขั้นตอนดําเนินงาน

  ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะหองคความรูจากการบริการทางวิชาการ
  ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายวิชาท่ีสอดคลองกับองคความรูจากการบริการทางวิชาการ

  ขั้นตอนที่ 3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน

   และการประเมินผล

  ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการ

  ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู โดยรายงานผลการการเรียนรูใน มคอ.5

วิธีดําเนินงาน

สํารวจความตองการของชุมชน

จัดโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน

กิจกรรมแสวงหาความรู เชน เชิญวิทยากรใหความรู อบรมใหความรู 

แลกเปลี่ยนเรียนรู คนควา

เกิดองคความรู

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ศึกษา คนควาทดลอง ฯลฯ รวมกับชุมชน

บูรณาการในรายวิชา

อาจารยสังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู จากผลงานของนักศึกษา
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รูปแบบที่ 2 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับองคความรูของการบริการทางวิชาการ
  และฝกปฏิบัติใหนักศึกษา โดยใหนักศึกษาสามารถถายทอดองคความรูนั้น

  ไดดวยตนเอง

ขั้นตอนดําเนินงาน

  ขั้นตอนที่ 1 พิจารณารายวิชาท่ีสอดคลองกับองคความรูจากการบริการทางวิชาการ

  ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน

   และการประเมินผล

  ขั้นตอนที่ 3 ใหนักศึกษาคนควาและเรียนรู เพ่ืออภิปรายปรากฏการณ พรอมท้ัง

   คนพบองคความรู หรือเทคนิคของการการบริการทางวิชาการ

   ดวยการปฏิบัติจริงจนสามารถถายทอดองคความรูได

  ขั้นตอนที่ 4 จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการกับชุมชน 

   เชน การเปนผูชวยวิทยากร การดําเนินงานอื่น ๆ เปนตน

  ขั้นตอนที่ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู โดยรายงานผลการการเรียนรูใน มคอ.5

วิธีดําเนินงาน

กําหนดโครงการ/กิจกรรม การใหบริการทางวิชาการ

องคความรู หรือเทคนิคในรายวิชา/ศาสตรวิชา ที่สอดคลอง

ใหนักศึกษาคนควาและเรียนรู พรอมทั้งคนพบองคความรู

จนสามารถถายทอดองคความรูได

นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเปาหมาย  ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการ 

โดยใหนักศึกษาเปนผูถายทอดวิธีการ และเทคนิคใหแกชุมชน

นักศึกษาทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การใหบริการ

นักศึกษาประเมินผลงานตนเอง

อาจารยสังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรูจากผลงานของนักศึกษา
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3. การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยใชเอกสารการรับใชสังคม 
  (ท่ีมา : เอกสารประกอบการบรรยายของ รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ 

หัวขอ “แนวทางประเมินผลงานบริการทางวิชาการรับใชสังคมและมาตรฐานเอกสาร

ที่ใชขอตําแหนงทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน)

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยใชเอกสารการรับใชสังคม

 สืบเนื่องจาก ก.พ.อ. ไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ. 2556 ซึ่งครอบคลุมถึง “ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี” กลาวคือ 
เปน “ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาอยางนอยหน่ึงสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษ
ตอสาธารณะ ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

ที่ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอม อาชีพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ

เปนผลงานท่ีนําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบอ่ืน 

ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา

และแนวทางแกไขของชุมชน” (ทั้งนี้ ไมนับรวมงานท่ีแสวงหากําไรและไดรับผลตอบแทน

สวนบุคคลในเชิงธุรกิจ)

          ทั้งน้ี รูปแบบของเอกสารจะตองจัดทําเปน เอกสาร ความยาวไมนอยกวา 3,000 คํา 
โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน ในประเด็นตอไปนี้

 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน

 2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
 3. กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น

 4. ความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน

 5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดข้ึนแลว

 6. การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

 7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป
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การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
 1. การขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มีการประเมิน 2 สวน ประกอบดวย

  1.1) สวนที่ 1 การประเมินผลการสอนใช  “เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา

ที่สอน”

  1.2) สวนที่ 2 การประเมินผลงานวิชาการ คุณภาพระดับดี โดยใชผลงาน

อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี

    ผลงานวิจัย

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

    ผลงานวิชาการรับใชสังคม

    บทความทางวิชาการตามคําจํากัดความในประกาศฯ ฉบับที่ 10 

    ตํารา

    หนังสือ
 2. การขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย มีการประเมิน 2 สวน ประกอบดวย

  2.1) สวนที่ 1 การประเมินผลการสอนใช “เอกสารคําสอนในรายวิชาที่สอน”

  2.2) สวนที่ 2 การประเมินผลงานวิชาการ คุณภาพระดับดี โดยใชผลงาน

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี

    บทความวิจัย หรือ 

    ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ 

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 

    ตํารา หรือหนังสือคุณภาพระดับดี
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 3. การขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
เอกสารการประเมินประกอบดวย 2 สวน ประกอบดวย
 สวนที่ 1  การประเมินผลการสอน
    - ไมตองใชเอกสาร
 สวนที่ 2  การประเมินผลงานวิชาการ
วิธีการประเมิน  มีการประเมิน 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ตองมีทั้งสวนที่ 1 และ สวนที่ 2
สวนที่ 1
1.1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือ
1.2) ผลงานวิชาการรับใชสังคม คุณภาพดีมาก
      หรือ
1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
      ซึ่งมีคุณภาพ ดีมาก
และ  
สวนที่ 2
ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพดีมาก

วิธีที่ 2  เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน หรือ
2) ผลงานวิชาการรับใชสังคม คุณภาพ ดีเดน 
    หรือ
3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ซึ่งมีคุณภาพ ดีเดน หรือ
4) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ 
    ซึ่งมีคุณภาพ ดีเดน

กรอบการเขียนบทความวิชาการรับใชสังคม

 อาจารยพัชริน ดํารงกิตติกุล ผูประสานงานวิจัยในระบบสถาบันการศึกษา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดบันทึกการบรรยายของ รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา แกวเทพ  

บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (TCI กลุม 1)  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไวดังนี้

 1. สถานการณที่เปนอยู (ที่มา วัตถุประสงค) มองท้ังมิติปญหา และทุนหรือ

ศักยภาพชุมชนดวย วิเคราะหองคประกอบผูมีสวนไดสวนเสีย ระบุปญหาของชุมชนทองถิ่น 
และปญหาทางวิชาการ ดวยการหาชองวางของความรู เพื่อกําหนดโจทยวิจัย การแสวงหา
ทีมนักวิจัย และนําไปสรางกรอบแนวคิดการวิจัย

 2. กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลง การยอมรับของชุมชน การมีสวนรวม 

กับใครบาง กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูใชประโยชน บทบาทของแตละฝายในการดําเนินงาน
แตละขั้นตอน ตั้งแตการวิเคราะหสถานการณ การตั้งโจทยวิจัย การออกแบบการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหขอมูล การนําผลงาน

วิจัยไปใชประโยชน
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 3. ความรู ความเชี่ยวชาญ (ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัย) กระบวนการ
ที่ใช  มีทั้งกระบวนการเก็บขอมูลทางวิชาการกับการจัดกิจกรรม เปนเนื้อหาจากการทบทวน

วรรณกรรม ซึ่งตองเอาความรูจากภูมิปญญาชาวบานมาดวย ระบุวาใชความรูชุดใดมาคิดออกแบบ

การวิจัย  

 4.  สถานการณใหมที่เปลี่ยนแปลงไป (ผลการวิจัย) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

ทั้งในชุมชน และทางวิชาการ อาทิ การติดตั้งกลไกการแกปญหา การสืบทอดความรู การพัฒนา
วิธีคิดของชาวบาน และนักวิจัย การสรางความรูใหม การเสริมพลังชุมชน การพัฒนาการเรียน

การสอน และคุณภาพบัณฑิต

 5.  ผลกระทบท่ีเกิดกับชุมชน แนวโนมความยั่งยืนของการเปล่ียนแปลง (อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ) การสรางความยั่งยืนหรือความตอเน่ืองใหดํารงอยู ซึ่งตองมีคุณคา อาทิ 
ไดคน กลุม คณะกรรมการ มีแผนงาน โครงสราง ระเบียบ กฎเกณฑ กองทุน กิจกรรมตอเนื่อง  

การขยายผล กลุมใหม เปนตน

เกณฑพิจารณาคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการรับใชสังคม

1. Originality ไมจําเปนตองมีองคความรูใหม อาจมี โจทยใหม วิธีการใหม 
สาขาวิชาการใหมหรือผสมศาสตร ทดสอบความรูที่ใชแกปญหา กลุมตัวอยางใหม มีการสราง

ความรูรวมกัน และอื่น ๆ

2. Consistency term ที่ใช ความหมาย จุดยืนทางทฤษฎี

3. คุณภาพการเขียน เชน ประโยคไมซับซอน มีความชัดเจน ไมคลุมเครือ 

ไมใชเขียนแบบท่ัวไป ตองเขียนอยางเจาะจง มีลําดับขั้นตอน แตละยอหนามี 1 concept

4. คุณภาพของการอภิปราย การใช logic (การเกาใหถูกที่คัน) ความนาเชื่อถือ 
การใชแนวคิดทฤษฎีมาสนับสนุน หรือโตแยง

5. Contribution ผลตอวิชาการ นโยบาย ชุมชน sectors ตาง ๆ

6. Implication นําไปปฏิบัติ ใชประโยชนไดจริง มีความคุมคาอยางไร

ปญหาการเขียนบทความที่ผานมา รองศาสตราจารยดร.กาญจนา แกวเทพ ไดพบปญหาดังนี้

1. เขียนไมกระจาง เชน ทีมวิจัย ตองระบุวามีทั้งนักวิชาการ และชาวบาน 

2. การใหความรู ตองบอกวามีอะไร

3. ความแมนยํา มีตัวเลข งานวิจัยทําในปไหน จํานวนคนเทาไร
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ขอเสนอแนะ รองศาสตราจารยดร.กาญจนา แกวเทพ มีขอเสนอแนะดังนี้

1. แตละยอหนา 1 แนวคิด 

2. แตละยอหนามีความเชื่อมโยง

3. การจัดหมวดหมูดวยการใชตัวเลข 1 1.1 1.1.1 

4. ตัวงานวิจัย ตองแสดงโจทย วัตถุประสงค

5. มีการทบทวนวรรณกรรม และความรูที่มีอยูในชุมชนดวย

6. มีตัวแปร ปจจัย คือ อะไรบาง

7. หลักการสุมตัวอยาง

8. การอธิบายกระบวนการที่ทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่นอยางละเอียด 

9. การใชเครื่องมือ ใหเหมาะสม มีประโยชน

10. การรายงานผล ตองมีหลักฐานนาเชื่อถือ

11. ตองมีการตีความจากขอมูลที่ไดรับ สกัดหลักวิชาการออกมา 

12. การนําเสนอ ควรมี pattern อยางมีแบบแผน 

วารสารท่ีตีพิมพบทความวิชาการรับใชสังคม

 วารสารทางวิชาการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ไดแก วารสารท่ีมีชื่อ

อยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้

1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

- 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)

-  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)
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-  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://scifi nder.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. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 

Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 (http://www.

kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
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สวนท่ี 3
แบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

แบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการบริการวิชาการท่ีผูรับผิดชอบโครงการ

ควรทราบมีดังนี้

1.1 แบบฟอรมการจัดทําโครงการ (ขอเสนอโครงการ ง.8 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด) 
1.2 แบบสํารวจความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

(ถามี)

1.3 หนังสือขอความอนุเคราะหถายทอดองคความรู (ถามี)

1.4 หนังสือขอเปนเครือขายความรวมมือการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนา

ชุมชน (ถามี)

1.5 บันทึกขอตกลงความรวมมือการใหบริการทางวิชาการ (ถามี)

1.6 หนังสือการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน (ถามี)

1.7 ใบสมัครเขารับบริการทางวิชาการ
1.8 แบบประเมินการจัดโครงการดานคุณประโยชนและความพึงพอใจผูเขารับบริการ 

1.9 แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ (สงป. 301) (ตามที่กองนโยบายและแผนกําหนด)

1.10 แบบติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน
1.11 แบบประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย

1.12 แบบรายงานการใหบริการวิชาการแกสังคม

1.13 รูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ 

เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmuti.ac.th/2015/
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(ขอเสนอโครงการ ง.8)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หนวยงาน .......................................................

 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสโครงการ               
1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................
2. ลักษณะโครงการ   (.....)  จัดฝกอบรม     (…..)  จัดงาน     (.....)  จัดตามภารกิจปกติ
3. โครงการน้ีสอดคลองกับนโยบายชาติ และผลผลิต ขอใด
4. โครงการน้ีสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอใด 
5. โครงการน้ีสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ขอใด 
6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
7. สถานที่ดําเนินการ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
9. หลักการและเหตุผล
10. วัตถุประสงค
11. กิจกรรมดําเนินงาน      
12. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ
 12.1 ผูใหบริการ คน
 12.2 ผูรับบริการ คน
13. ประมาณการคาใชจาย   บาท
 13.1 คาตอบแทน                  บาท
 13.2 คาใชสอย   บาท
 13.3 คาวัสดุ   บาท
 หมายเหตุ  งบประมาณใหระบุรายละเอียดการคํานวณรายการคาใชจายที่ตองการใหชัดเจนตามระเบียบ
   กระทรวงการคลัง หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหผูรับผิดชอบโครงการประสานในสวนนี้
   กับกองคลัง หรืองานคลังแตละวิทยาเขต กอนเสนอขออนุมัติโครงการ
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14. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลา 

ปฏิบัติงาน)               แผนการใช
จายงบประมาณ

(แผนเงิน) (ใสจํานวน
เงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน)

ป พ.ศ. 25....... ป 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. ดําเนินโครงการ (D)   (แผนงาน) 
..................................................

      (แผนเงิน)

3. ประเมินผลและรายงานการ (C) 
(แผนงาน)

     (แผนเงิน)

4. การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจาก
ผลการติดตาม (A)     (แผนงาน)

   (แผนเงิน)

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต

- เชิงปริมาณ

- จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ
  (ครั้ง)

- จํานวนกลุมเปาหมายของ
  โครงการ (หนวยนับ)

- อื่นๆ (ระบุ).............................

- เชิงคณุภาพ  :  รอยละความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ/ผูรับบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 75
                  :  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................

- เชิงเวลา      :  รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ไมตํ่ากวารอยละ 75
                  :  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................

- เชิงคาใชจาย : งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ..............................บาท
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15. ผลที่คาดวาจะไดรับ

หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ         
                           
                       
  ลงชื่อ ................................................................................. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 (……………………………………………..)
 ตําแหนง...............................................................
 เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอโดยตรง.........................................

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชา...........................................................................................................................................
 ลงชื่อ .................................................................................   
 (..........................................................................)
 ตําแหนง.............................................................
 ...................../.................../..................
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แบบสํารวจความพรอมและความตองการเบื้องตนของหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย

สวนที่ 1 ขอมูลหมูบาน /ชุมชน

1. ชื่อชุมชน.........................................................สถานที่ตั้ง.........................................................................

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

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

2. ชื่อผูนํา............................................................ อายุ........ป  หมายเลขโทรศัพท........................................

3. จํานวนประชากในหมูบาน /ชุมชน.......................คน  เพศชาย..............คน  เพศหญิง.............คน

4. รายไดเฉลี่ย /เดือน ของแตละครัวเรือน

   นอยกวา 5,000 บาท   มากกวา 5,000 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท

   เกินกวา 10,000 บาท

5. ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพของหมูบาน /ชุมชน

    นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค   มี   ไมมี

   ไฟฟา   มี   ไมมี

6. สถานศึกษา/แหลงเรียนรูของชุมชน 

   โรงเรียนประถมศึกษา     โรงเรียนมัธยมศึกษา    โรงเรียนอนุบาล  

   ศูนยเรียนรูชุมชน กศน.    ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง    อื่น ๆ ............................................

7. กลุมองคกรในชุมชน 

   กองทุนหมูบาน     กลุมออมทรัพย     กลุมเยาวชน 

   กลุมผูสูงอายุ   กลุมแมบาน     กลุมอาชีพ  

   อื่น ๆ................................................................

8. หนวยงานราชการท่ีดูแลหมูบาน /ชุมชน ในปจจุบัน...............................................................................

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

9. ทรัพยากรภายในหมูบาน /ชุมชน............................................................................................................

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

10. ผลิตภัณฑของหมูบาน /ชุมชน (ถามี) ...................................................................................................
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สวนที่ 2 ความพรอมของหมูบาน /ชุมชน

2.1 หมูบานเคยไดรับรางวัลระดับหมูบานมาบางหรือไม ชื่อรางวัลอะไร และไดรับเม่ือไหร โปรดระบุ

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2.2 หมูบานมีการประชุมคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หรือไม และมีแผนพัฒนาหมูบานหรือไม โปรดระบุ

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2.3 หมูบานมีการรวมกลุมในการผลิตสินคาหรือบริการ หรือไม (ถามี) โปรดระบุ

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

สวนที่ 3 ประเด็นและความตองการรับบริการของหมูบาน /ชุมชน

อันดับที่ 1 ประเด็นและความตองการรับบริการ เรื่อง .............................................................................

   ลักษณะความตองการรับบริการ.....................................................................................................

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

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

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

ประสบการณการรับบริการ (เคยรับบริการจากหนวยงานใดมากอน ลักษณะเชนใด)

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

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

อันดับที่ 2 ประเด็นและความตองการรับบริการ เรื่อง  .............................................................................

   ลักษณะความตองการรับบริการ.....................................................................................................

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

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

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

ประสบการณการรับบริการ (เคยรับบริการจากหนวยงานใดมากอน ลักษณะเชนใด)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................…………………………………………………………………………………………………………………………………



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

43

อันดับที่ 3 ประเด็นและความตองการรับบริการ เร่ือง  .............................................................................

   ลักษณะความตองการรับบริการ.....................................................................................................

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

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

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

ประสบการณการรับบริการ (เคยรับบริการจากหนวยงานใดมากอน ลักษณะเชนใด)

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

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

สรุป  :  ความตองการรับบริการวิชาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ลงชื่อ.........................................................   ลงช่ือ.........................................................             

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

       ผูใหขอมูล       ผูจัดเก็บขอมูล

       ........./........./...........       ........./........./...........

หมายเหตุ : ชื่อ/เบอรโทรผูประสานของหมูบาน /ชุมชน…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หนังสือขอความอนุเคราะหถายทอดองคความรู
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เขียนที่.............................................................

….....................................................................

….....................................................................

….....................................................................

                             วันท่ี.........................................................

เรื่อง ขอความอนุเคราะหถายทอดองคความรู

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  ดวยขาพเจา.........................................................................เปนผูนําชุมชน/กลุม......................... 

...................................................................ซึ่งดําเนินการผลิตผลิตภัณฑประเภท.............................................

ชุมชน/กลุมมีความตองการอบรมเร่ือง............................................................................................................

  ซึ่งบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีความรูในเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี ขาพเจาในฐานะ

ตัวแทนกลุม/ชุมชน จึงขอความอนุเคราะหจาก ทาน ใหบุคลากรในสังกัดของทาน ดําเนินการถายทอด

องคความรูใหกับกลุม/ชุมชน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 ......................................................

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

        

หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานของกลุมและรายชื่อสมาชิกกลุม
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หนังสือขอเปนเครือขายความรวมมือ
การบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
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เขียนที่.............................................................

….....................................................................

….....................................................................

….....................................................................

                             วันท่ี.........................................................

เรื่อง ขอเปนเครือขายความรวมมือการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  ดวยขาพเจา…………………………………………...................................................................................

ตําแหนง……………………………............................หนวยงาน………………………….……………..............................

มีความประสงคสรางเครือขายความรวมมือการบริการทางวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาองคความรู และนําผลงาน

วิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ ใหบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน นําไปสูการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 ......................................................

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

        

หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ตองการสรางเครือขายความรวมมือ 

   เชน หลักฐานการจัดตั้งกลุม รายชื่อสมาชิก เปนตน
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ
การใหบริการทางวิชาการ
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บันทึกขอตกลงความรวมมือการใหบริการทางวิชาการ

ระหวาง

 (ระบุหนวยงานของผูรับผิดชอบโครงการ) กับ (ระบุชื่อกลุมวิสาหกิจชุมชน/หนวยงาน/อื่นๆ)                            

................................................................

 บันทึกขอตกลงความรวมมือการใหบริการทางวิชาการฉบับนี้ทําขึ้นเม่ือวัน  ระบุวัน (จ-ศ) .

ที่  ระบุวันที่  ระบุเดือน  ระบุป พ.ศ. ระหวาง ระบุหนวยงานของผูรับผิดชอบโครงการ โดย 

 ระบุหัวหนาหนวยงาน ตําแหนง                              กับ (ระบุชื่อกลุมวิสาหกิจชุมชน/หนวยงาน/อื่นๆ) . 

โดย ระบุหัวหนาหนวยงาน ตําแหนง                               

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับน้ี ทั้งสองฝายมีความประสงคที่จะรวมมือกันในการ

 

ภายใตวัตถุประสงคดังนี้   

                                                                 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นสองฉบับโดยมีขอความถูกตองตรงกัน โดย

ทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญและ

ตางยึดถือไวฝายละฉบับโดยมีผลใชไดนับจากวันลงนาม เพื่อประโยชนของชาติสืบไป

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

 ตําแหนง ตําแหนง

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

 ตําแหนง ตําแหนง

 พยาน พยาน
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การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
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เขียนที่.............................................................

….....................................................................

….....................................................................

….....................................................................

                             วันท่ี.........................................................

เรื่อง ขอบคุณการถายทอดเทคโนโลยี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดดําเนินการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

จากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ใหแกประชาชน กลุมเกษตรกร กลุมผูผลิตสินคา รวมถึง

สถานประกอบการตางๆ นั้น

  ขาพเจา……………………………….............……………………….………………………...............................

ในฐานะตัวแทนกลุมและสมาชิกซ่ึงไดรับการถายทอดเทคโนโลยี เรื่อง…....................................................

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... จากบุคลากรในสังกัดของทาน  

โดยสมาชิกในกลุมสามารถนําเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดไปใชประโยชนไดเปนอยางดี 

  ทางกลุมฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากหนวยงานของทานอีกในโอกาสตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 ......................................................

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

        

หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ตองการสรางเครือขายความรวมมือ 

   เชน หลักฐานการจัดตั้งกลุม รายชื่อสมาชิก เปนตน
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แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ (สงป. 301)

(ตามที่กองนโยบายและแผนกําหนด)
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ใบสมัครเขารับบริการทางวิชาการ
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ใบสมัครเขารับบริการทางวิชาการ

โครงการ “…..........……………………………………………………”

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ………………………………..  

ณ ……………………………………………………………………..

*********************************

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีทานตองการ

1. ชื่อ – สกุล  ............................................................................................................................................

2. วันเดือนปเกิด................................................................................... อายุ..............ป

3. อาชีพ...................................................................................................................................................... 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   ....................................บาท 

5. ที่อยูปจจุบัน บานเลขท่ี.......................หมู................ ถนน / ซอย..........................................................

 บาน............................................ตําบล........................................จังหวัด...............................................

 รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท...................................e-mail...........................................

6. การศึกษาขั้นสูงสุด โปรดระบุ.................................................................................................................

 ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................................................

7. สมัครเขารับบริการทางวิชาการในสาขา / หลักสูตร .............................................................................. 

8. ทานคิดวาหลังจากผานการฝกอบรมแลว ทานนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปใชอยางไร

 8.1 เริ่มนําความรูและประสบการณไปใชประโยชน 

    หลังการอบรมทันที    หลังการอบรมภายใน 15 วัน 

    หลังการอบรมภายใน 20 วัน    หลังการอบรมภายใน 1 เดือน

 8.2 นําความรูที่ไดรับไปใชที่ไหน

    ใชในครอบครัว   ใชในชุมชน/กลุม 

    ใชในท่ีทํางาน   ใชเมื่อมีโอกาส

 8.3 นําความรูไปขยายผลตอในดานใด

    ประยุกตเปนองคความรูใหม   ใหบริการ / คําปรึกษา

    เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ   ใชในการประกอบอาชีพ

    ใชในชีวิตประจําวัน    อื่น ๆ  โปรดระบุ.................................................................

9. ไดรับขาวสารการรับสมัครเขารับบริการทางวิชาการ  ครั้งนี้จาก  

    วารสาร   ปายประกาศโฆษณา   เจาหนาที่ของรัฐ 

    ทางอินเตอรเน็ต      การแนะนํา / คนรูจัก     ทางวิทยุ

    จากคนในชุมชน     อื่นๆ...................................................................................

ลงชื่อ..................................................ผูสมัคร

(.....................................................................)
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แบบประเมินการจัดโครงการ
ดานคุณประโยชนและความพึงพอใจผูเขารับการฝกอบรม
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แบบประเมินการจัดโครงการดานคุณประโยชนและความพึงพอใจผูเขารับการฝกอบรม
โครงการ ……………………………………….. ประจําป …………………

ระหวางวันที่ …………………………………… ณ ……………………………………………..
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นดานคุณประโยชนและความพึงพอใจของ

  ผูเขารวมโครงการฝกอบรมคร้ังน้ี เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการโครงการตอไป

 2. โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเขียนขอความลงในชองที่ตองการ

 3. ความหมายของระดับความคิดเห็นดานคุณประโยชน และระดับความพึงพอใจ 

  5 หมายถึง มากท่ีสุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง นอย, 1 หมายถึง นอยท่ีสุด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ขอมูลทั่วไป

 1.1 เพศ  ชาย  หญิง

 1.2 ระดับการศึกษาสูงสุด  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย

    ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี

 1.3 ชวงอายุของทาน  ตํ่ากวา 20 ป  21 ถึง 30 ป   31 ถึง 40 ป

    41 ถึง 50 ป  สูงกวา 50 ป

2. ทานทราบขาวการฝกอบรมฯ ครั้งนี้ จากแหลงใด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    ญาติ  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น

    เพ่ือน ๆ   อื่น ๆ โปรดระบุ................................................

3. ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในหลักสูตรการฝกอบรมคร้ังนี้มากนอยเพียงใด

ขอคําถาม
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณประโยชน

5 4 3 2 1

1. ระดับความรูของทานกอนเขารับการฝกอบรม

2. ระดับความรูของทานหลังเขารับการฝกอบรม

4. ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับคุณประโยชนของการเขารับการฝกอบรมคร้ังนี้มากนอยเพียงใด

ขอคําถาม
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณประโยชน

5 4 3 2 1

1. หลักสูตรและรายละเอียดของเนื้อหา

2. กิจกรรมตลอดการฝกอบรม

3. ความสามารถในการนําไปใชไดจริง

4. ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

5. สามารถนําไปถายทอด เผยแพรตอผูอื่นได

6. ความคุมคาเมื่อเทียบกับคาใชจายและเวลาที่เสียไป

7. คุณประโยชนในภาพรวม
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5. หลังจากจบการฝกอบรมครั้งนี้ ทานจะนําความรู ประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปใชอยางไร

  ใชในชีวิตประจําวันแนนอน  คาดวาไดใช  ไมแนใจวาจะไดใช

  คงไมมีโอกาสไดใช  ไมใช  อื่นๆ โปรดระบุ…………..……………...........

6. ทาน คาดวา จะมีรายไดเพิ่มข้ึนกี่บาทรายไดตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)

  ตํ่ากวา  1,000 บาท  1,001 – 3,000 บาท  3,001 – 5,000 บาท    

  5,001 – 7,000 บาท    7,001 – 9,000 บาท     สูงกวา 10,000 บาท 

7. ทานมี ความพึงพอใจ ในการเขารับการฝกอบรมในดานตางๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใด

 7.1 เกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรม

ขอคําถาม
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

1. การประชาสัมพันธ

2. การรับลงทะเบียน

3. วัสดุ อุปกรณ เอกสารประกอบ

4. อาหาร / ของวาง และเคร่ืองดื่ม

5. สถานที่จัดฝกอบรม

6. ชวงเวลา / ระยะเวลาในการจัดการฝกอบรม

7. การบันทึกภาพ

8. พิธีเปด – พิธีมอบเกียรติคุณบัตร และพิธีปด

9. บุคลากรผูใหบริการ (อัธยาศัย การใหบริการ)

10. ภาพรวมของการดําเนินการท้ังหมด

 7.2 เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร

ขอคําถาม

ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

1. ความรูความสามารถทางวิชาการ

2. ความสามารถในการถายทอดการจัดกิจกรรมและการบริหารเวลา

3. ความสามารถในการตอบขอซักถาม

4. ความมีมนุษยสัมพันธ

5. ความสามารถในการเราความสนใจและการจุดประกายความคิด

6. ความพึงพอใจในภาพรวม

8. ทานมีความประสงคที่จะใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดอบรมในคร้ังตอ ๆ ไป ในเร่ืองใด

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

9. ขอเสนอแนะ

 ……………………......………………………………………………………………………………………………………………...................

  ดวยความขอบคุณ

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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แบบติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน
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แบบติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชน

โครงการ.............................................................ประจําป..........................................

ระหวางวันท่ี............................................... ณ ..........................................................

คําชี้แจง 1. แบบสอบถามน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน    

   ของผูผานการฝกอบรมในโครงการ (หากไมสามารถตอบได ใหขามไปตอบขอถัดไป)

  2. โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเขียนขอความลงในชองที่ตองการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ขอมูลทั่วไป

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

 หลักสูตรที่ผานการฝกอบรม................................................................................................................

2. หลังจากผานการฝกอบรมแลว ทานนําความรูและประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมไปใชอยางไร

 2.1 ทานไดนําความรูและประสบการณไปใชประโยชนหรือไม 

   นําความรูไปใชประโยชน  ไมไดนําความรูไปใชประโยชน  

 2.2 ทานเร่ิมนําความรูและประสบการณไปใชประโยชน 

     หลังการอบรมทันที  หลังการอบรมแลว 15 วัน    

   หลังการอบรมแลว 20 วัน    หลังการอบรมแลว 30 วัน

 2.3 ทานนําความรูและประสบการณไปใชประโยชนเปนระยะเวลานานเทาใด

     ไมเกิน 1 สัปดาห  2 สัปดาห  4  สัปดาห  4 สัปดาหขึ้นไป 

 2.4 ทานนําความรูที่ไดรับไปใชที่ไหน

   ใชในครอบครัว  ใชในชุมชน/กลุม  ใชในที่ทํางาน  ใชเม่ือมีโอกาส

 2.5 ทานนําความรูไปขยายผลตอในดานใด

   ประยุกตเปนองคความรูใหม   ใหบริการ / คําปรึกษา

   เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ  ใชในการประกอบอาชีพ

   ใชในชีวิตประจําวัน     อื่น ๆ โปรดระบุ

 2.6 ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกี่บาทตอเดือน  

   รายไดหลัก  (รายไดจากอาชีพประจําและใชเวลาสวนใหญ)  จํานวน........................... บาท

   รายไดเสริม (รายไดเพิ่มนอกจากอาชีพประจําและใชเวลาวาง) จํานวน........................... บาท

 2.7 ทานสามารถนําความรูไปลดรายจายไดกี่บาทตอเดือน โปรดระบุ จํานวน........................... บาท

3. ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………….................................

……………………………………………………………………………………………………………………………….……....………...

 ............................................................ผูกรอกแบบติดตาม 

 วันที่.............เดือน.......................ป...............

ดวยความขอบคุณ  
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ
(แบบรายงานผลการดําเนินโครงการหลังส้ินสุดโครงการ)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ
งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ……………….

หนวยงาน..................................................................................................

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ...........................................................................................................................................
2. งบประมาณ.....................................บาท
3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ...............................................................
4. ลักษณะโครงการ
   เปนโครงการที่มีกระบวนการเก่ียวของกับการพัฒนาองคความรูจากงานวิจัย
   เปนโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
   เปนโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
5. ผลการดําเนินโครงการ
 5.1 ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม อยางไร (อธิบายรายละเอียด) 
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
     5.2  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล

เชิงปริมาณ :

- จํานวนคนเขารวมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม คน

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม โครงการ

เชิงคุณภาพ :

- รอยละความพึงพอใจของผูรับหริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ

เชิงเวลา :

- รอยละของการบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ

เชิงตนทุน :

- คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร บาท

ลงชื่อ...................................................ผูรายงานขอมูล ลงชื่อ...................................................ผูตรวจสอบขอมูล
       (.................................................)        (.................................................)
ตําแหนง............................................... ตําแหนง...............................................
โทรศัพท (มือถือ)......................โทรสาร...................... โทรศัพท (มือถือ)........................โทรสาร........................
E-mail address........................................................ E-mail address............................................................

รายงานขอมูล ณ วันที่.......เดือน...............พ.ศ........... รายงานขอมูล ณ วันที่.......เดือน...................พ.ศ...........
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รูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ
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รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

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

ดําเนินงานโดย

ศ./รศ./ผศ./ดร.ชื่อ – นามสกุล (ผูรับผิดชอบโครงการ)

สาขาวิชา................................... คณะ......................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต..........................

 งบประมาณ แผนดิน/เงินรายได/อื่นๆ..................(โปรดระบุ)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................. (ปที่ไดรับงบประมาณ)

หมายเหตุ : ปกรายงานโปรดใชกระดาษสีขาวพรอมเคลือบใส  

 สามารถออกแบบลวดลายหนาปกไดตามความเหมาะสม
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บทสรุปผูบริหาร

 (ผูรับผิดชอบโครงการ) ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ (ชื่อโครงการ) งบประมาณ (ประเภท

งบประมาณ) จํานวน (งบประมาณที่ไดรับเปนตัวเลข) บาท (.....ตัวอักษร.....) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

(บอกถึงวัตถุประสงค เปาหมาย และลักษณะของโครงการ) การดําเนินโครงการเปนการใหความรูแก  

(ชื่อกลุมเปาหมาย) จํานวน (จํานวนผูเขารวมโครงการ) คน มีกําหนดการ (จํานวนวันที่จัด) วัน ตั้งแต

วันที่ (วันที่เริ่มตนกิจกรรม) ถึง (วันที่สิ้นสุดกิจกรรม) ณ (สถานท่ีดําเนินกิจกรรม) โดยไดรับความอนุเคราะห

จาก (ผูใหความอนุเคราะหในดานตางๆ) เกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (จํานวนเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการ) เครือขาย

 จากการดําเนินโครงการ (ชื่อโครงการ) ดังกลาว สามารถสรุปผลการดําเนินการโครงการไดดังนี้

สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงคของการประเมินโครงการวาบรรลุหรือไมอยางไร (ประสิทธิผล

ของโครงการ) รวมท้ังความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ โดยสรุปเปนภาพรวมและบอกเพียงคาเฉล่ีย

หรือ รอยละ และเขียนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการตอไป

คณะกรรมการดําเนินการโครงการ
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สารบัญ

บทสรุปผูบริหาร ก
สารบัญ  ข
สารบัญตาราง ค
สารบัญภาพ ง
บทที่ 1 บทนํา 1
 หลักการและเหตุผล 
 องคความรูดานวิชาการ 
 วัตถุประสงค 
 หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุมเปาหมาย 
 ระยะเวลาและสถานท่ีในการดําเนินงานโครงการ 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ 
 ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
บทที่ 2 การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 การวางแผนการดําเนินการ 
 การดําเนินงานตามแผน 
 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 การปรับปรุง / พัฒนา / แกไขจากผลการติดตาม 
 แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
บทที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 สรุปขอมูลพื้นฐานการดําเนินงานโครงการ 
 สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ 
 สรุปตัวช้ีวัดเปาหมายผลผลิต 
 การนําผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 การนําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอด          
บทที่ 4 ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกปญหา 
 สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกปญหา 
 ปญหาอุปสรรค  
 ขอเสนอแนะ  
 แนวทางแกปญหา  

ภาคผนวก   
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สารบัญตาราง

   หนา
ตารางที่  
ระบุตารางที่  ชื่อตารางตามบทที่ตารางนั้นปรากฏอยู 
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สารบัญภาพ

    หนา
ภาพที่  
ระบุภาพที่  ชื่อภาพตามบทที่ภาพนั้นปรากฏอยู 
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บทที่ 1
บทนํา

หลักการและเหตุผล

(หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ)

องคความรูดานวิชาการ

(องคความรูดานวิชาการที่นําไปใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม)

วัตถุประสงค

(วัตถุประสงค)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชา........................................................... คณะ....................................................................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต.........................................................................................

ชื่อ – นามสกุล ผูรับผิดชอบโครงการ

ศ./รศ./ผศ./ดร. .............................................................................................................................................

กลุมเปาหมาย

- ระบุชื่อกลุมเปาหมาย

- ระบุสถานที่/ที่อยู ของกลุมเปาหมาย

ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงานโครงการ 

ระยะเวลาการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน ............. วัน (จํานวนวันจัดโครงการ)

ระหวางวันที่ ......... เดือน............... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ......... เดือน............... พ.ศ. ...........

(วันที่เริ่มตนจัดโครงการ/กิจกรรม ถึงวันท่ีสิ้นสุดจัดโครงการ/กิจกรรม)

สถานที่ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ………………………………………………………………………..……………

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดโครงการ)
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งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ

   งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25........

   งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25........

   งบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25........

งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ จํานวน....................................... บาท มีรายละเอียดดังนี ้

คาตอบแทน บาท

-   

คาใชสอย บาท

-   

คาวัสดุ บาท

-   

ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
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ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต หนวยนับ แผน

เชิงปริมาณ :

- จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ ครั้ง

- จํานวนกลุมเปาหมาย กลุม

- จํานวนผูรับบริการ คน

- จํานวนผูใหบริการ (อาจารย) ตามคําสั่ง คน

- จํานวนผูใหบริการ (นักศึกษา) ตามคําสั่ง คน

- จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ เครือขาย

เชิงคุณภาพ :

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ

- รอยละการนําความรูไปใชประโยชน 

  รอยละการนําความรูไปใชประโยชน มาจากการตรวจติดตาม

  ผลการดําเนินงานของโครงการ

รอยละ

เชิงเวลา :

รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ

เชิงตนทุน :

- งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานโครงการ บาท
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บทที่ 2
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

กรุณาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการใหชัดเจน

การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)

การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น    

การวางแผนงานกอนการปฎิบัติงานจะทําใหเกิดความพรอมเม่ือไดปฏิบัติงานจริง ดังนั้นการวางแผนงาน      

ควรวางใหครบ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา  คือ การวางแผนศึกษาขอมูล วิธีการ ความตองการของชุมชนและ

    สังคมขอมูลดานวัตถุดิบ ดานทรัพยากรที่มีอยู งบประมาณ 

 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมงาน  คือ การวางแผนการเตรียมงานดานสถานที่ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ  

    การออกแบบผลิตภัณฑ ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองจักร วัตถุดิบ

 ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินงาน  คือ การวางแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของแตละสวน/

    ฝาย ลักษณะการดําเนินงานโครงการ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ

    การบรรยาย การประชุมกลุม กรณีศึกษา เกมปฏิบัติ เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล  คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอยางเปนระบบ เพื่อ

    ใหผลที่ไดจากการประเมินเกิดการเท่ียงตรง

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

การดําเนินงานตามแผน (D_Do)

การดําเนินงานตามแผน (D_Do) คือ การปฏิบัติตามแผน วิธีการ และข้ันตอน ในแผนงานท่ีไดเขียนไว        

อยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง การปฏิบัติงานจะตองดําเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน            

ที่กําหนดไวในแผนการดําเนินการ ทําใหการเตรียมงานเปนไปดวยความเรียบรอย และทราบถึงอุปสรรค        

ในการดําเนินงานโครงการลวงหนา การปฏิบัติงานจึงเกิดความราบรื่นนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ไดกําหนดไว ในการปฏิบัติงานจะตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน     

ไวดวยเพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (C_Check) 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (C_Check) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอน  

ของแผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในข้ันตอนใด

 การตรวจสอบใหไดผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได ประกอบดวย

 1. ตรวจสอบจากเปาหมายที่ไดกําหนดไว

 2.  มีเคร่ืองมือที่เชื่อถือได

    3.  มีเกณฑการตรวจสอบที่ชัดเจน

    4.  มีกําหนดเวลาการตรวจที่แนนอน

    5.  บุคลากรท่ีทําการตรวจสอบตองไดรับการยอมรับจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เมื่อการตรวจสอบ

  ไดรับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นตอไปก็ดําเนินงานตอไปได

-  เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามผล : ....................................................................................................

 เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลตองสอดคลองกับตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

-  ระยะเวลาในการติดตามผล : .........................................................................................................

การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการติดตาม (A_Action)  (กรณีเปนโครงการตอเนื่อง)

การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการติดตาม (A_Action) คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือ

ถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป

 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนขั้นตอนใดก็ตาม เม่ือมีการปรับปรุงแกไข

คุณภาพก็จะเกิดขึ้น

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………

หมายเหตุ : กรณีการดําเนินงานโครงการท่ีมีมากกวา 1 กิจกรรม ใหระบุขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ  

(PDCA) ของแตละกิจกรรมใหชัดเจน
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แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)  และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) 
(ใสลูกศรในชวงเวลา 

ปฏิบัติงาน)                       แผนการใช
จายงบประมาณ

(แผนเงิน:บาท) (ใสจํานวน
เงินในชวงเวลาปฏิบัติงาน)

ป พ.ศ. 25...... ป 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. วางแผนการดําเนินการ (P)       (แผนงาน)
...................................................................

              (แผนเงิน)

2. การดําเนินการจัดโครงการ (D)  (แผนงาน) 
...............................................................

      (แผนเงิน)

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

     (แผนเงิน)

4. การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล
การติดตาม (A)                     (แผนงาน)
...............................................................

   (แผนเงิน)

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต

- เชิงปริมาณ

- จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ (ครั้ง)

- จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการ 
  (หนวยนับ)

- อื่นๆ (ระบุ)..............................................

- เชิงคุณภาพ   (รอยละ)  - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ผูรับบริการ ไมตํ่ากวารอยละ 80
                               - อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................

- เชิงเวลา       (รอยละ)  - รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไมตํ่ากวารอยละ 75
                               - อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................

- เชิงคาใชจาย (บาท)     - งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ..................................................บาท
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บทที่ 3  
สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

 นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานท้ังขอมูลพ้ืนฐานการดําเนินงานโครงการ และตามดวยขอมูลผล

การประเมินตามวัตถุประสงคของการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

 1. สรุปขอมูลพื้นฐานการดําเนินงานโครงการ 

  การเตรียมการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน ผลท่ีไดจากการ

ดําเนินงาน ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงคาใชจาย  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

 2. สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ 

  ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ เพื่อตอบคําถามวาโครงการมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพหรือไมอยางไร (ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของโครงการและผลท่ีคาดวาจะไดรับ และ

ตามที่ระบุไวในโครงการ โดยใชเครื่องมือที่ใชในการติดตามผล นํามาสรุปผลการประเมินความสําเร็จของ

การดําเนินงานโครงการ) เปนขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงเวลา และขอมูลเชิงคาใชจาย เชน

ผูเขาอบรม มีความรู ความเขาใจในเนื้อหา โดยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรอยละ....…  ความคิดเห็นของผูเขารวม

โครงการที่มีตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานโครงการ ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอ

โครงการ และการดําเนินงานโครงการ โดยหาคาเฉลี่ย หรือคารอยละและการแจงนับจากความคิดเห็นอ่ืนๆ 

หรือขอเสนอแนะของผูรวมโครงการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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สรุปตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต

ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต
หนวย
นับ

แผน ผล

เชิงปริมาณ :

- จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ ครั้ง

- จํานวนกลุมเปาหมาย กลุม

- จํานวนผูรับบริการ คน

- จํานวนผูใหบริการ (อาจารย) ตามคําสั่ง  
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)  
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)  
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)
ลักษณะการมีสวนรวมของอาจารยในการปฏิบัติงานโครงการบริการ
วิชาการ * อธิบายรายละเอียด *
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

คน

- จํานวนผูใหบริการ (นักศึกษา) ตามคําสั่ง  
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)  
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)  
  (คณะ....................................................จํานวน...................คน)
ลักษณะการมีสวนรวมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานโครงการบริการ

วิชาการ * อธิบายรายละเอียด *
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

คน
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ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต
หนวย
นับ

แผน ผล

- จํานวนเครือขายความรวมมือบริการวิชาการ
*ระบุชื่อและสถานที่ของหนวยงานเครือขายความรวมมือบริการ
วิชาการ*
เครือขายความรวมมือบริการวิชาการ
............................................................................................................
............................................................................................................
ลักษณะการมีสวนรวมของเครือขายความรวมมือบริการวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต.................. 
กับ ............................................(ระบุชื่อหนวยงานภายนอก) 
ในการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ * อธิบายรายละเอียด *
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

เครือขาย

- อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................

เชิงคุณภาพ :

- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ผูรับบรกิาร รอยละ

- รอยละการนําความรูไปใชประโยชน 
* รอยละการนําความรูไปใชประโยชน มาจากการตรวจติดตาม
  ผลการดําเนินงาน หลังจากการฝกอบรมแลวเสร็จ 1 - 2 เดือน *

รอยละ

- อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................

เชิงเวลา :

- รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ

- อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................

เชิงตนทุน/เชิงคาใชจาย :

- งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานโครงการ บาท
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การนําผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไปใชประโยชน สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ

  1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ

 การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝกอบรม)

 การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน 

 การใชประโยชนในดานการใหบริการหรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน

  2. การใชประโยชนเชิงนโยบาย

 การใชประโยชนเชิงนโยบาย เชน การนําองคความรูไปใชประโยชนในการประกอบเปนขอมูล 

 สวนหนึ่ง ของการประกาศใชกฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ 

 และเอกชน เพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบาย/บริหาร

  3. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม องคความรูดานสาธารณสุข

 องคความรูดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) องคความรู 

 ดานประชาธิปไตยภาคประชาชน เปนตน องคความรูที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ 

 ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น

  4. การใชประโยชนเชิงพาณิชย

 การใชประโยชนเชิงพาณิชย เชน การนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิด

 รายไดหรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน

  5. การใชประโยชนเชิง อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................

 ……………………………………………………………….…………………………………………………..……………………

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

การใหบริการวิชาการในครั้งนี้ อาจารย/นักวิจัย มีการนําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมา

พัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัยหรือไม

  1. ไมมี การนําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนา

 องคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย

  2. มี การการนําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนา

 องคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย 

 (โปรดระบุชื่อขอเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด พรอมรายละเอียดการตอยอดไปสูการพัฒนา

 องคความรูใหม ผานกระบวนการวิจัย)

 ..............................................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 4
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกปญหา 

สรุปปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกปญหาการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

 ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางแกปญหา อาจมาจากผูเขารวมโครงการ วิทยากร 

คณะกรรมการ และผูรับผิดชอบโครงการ ที่ไดจากการดําเนินงานโครงการหรือการประเมินผล เพื่อ

ใหโครงการ ที่จะทําตอไปประสบความสําเร็จหรือขยายผลตอไป

ปญหาอุปสรรค

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

แนวทางแกปญหา

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก

1. สําเนาหนังสือแจงโครงการที่ไดรับการอนุมัติ

2. สําเนาหนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการ และ สําเนาโครงการ ง.8

3. สําเนาหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานโครงการ และ สําเนาโครงการ ง.8 (ถามี) 

4. กําหนดการ

5. คํากลาวเปด – ปดงาน (ถามี)

6. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

7. สําเนาคําส่ังแตงตั้งผูเขารวมโครงการ และวิทยากร กรณีเปนบุคลากรของ มทร.อีสาน

8. สําเนาหนังสือและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

 8.1  สําเนาหนังสือการประชาสัมพันธโครงการ และ/หรือเอกสารการประชาสัมพันธโครงการ

 8.2 สําเนาหนังสือตอบรับเขารวมโครงการ และ/หรือใบสมัครขอรับบริการ

 8.3  สําเนาหนังสือเชิญประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ วาระการประชุม และรายงาน 

  การประชุม

 8.4 หนังสือการติดตอประสานงาน หนังสือขอความอนุเคราะห หนังสือขอความรวมมือ 

  หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากหนวยงานภายใน 

 8.5 หนังสือการติดตอประสานงาน หนังสือขอความอนุเคราะห หนังสือขอความรวมมือ 

  หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ จากหนวยงานภายนอก 

 8.6 สําเนาหนังสือขอเปนเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และ/หรือ

  บันทึกขอตกลงความรวมมือการใหบริการทางวิชาการ MOU กรณีมีการสรางเครือขายความรวมมือ

  ทางดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก โดยมีขอตกลงความรวมมือระหวางสองฝายในการ

  ใหบริการวิชาการ การพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมายรวมกัน

 8.7 สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร และแบบตอบรับ

 8.8 ประวัติวิทยากร

 8.9 รายชื่อผูเขารวมโครงการ และ/หรือสําเนาใบลงทะเบียนของผูเขารวมโครงการ 

  คณะกรรมการ วิทยากร

 8.10 เอกสารประกอบการฝกอบรม และ/หรือเอกสารท่ีแจกในโครงการ (โปรดระบุ หลักสูตร 

  ในการฝกอบรม)

 8.11 สําเนาเอกสารการสํารวจความตองการรับบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  (แบบสํารวจความตองการรับบริการ)

 8.12 สําเนาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําเดือน 

  (แบบรายงาน สงป.301)

 8.13 สําเนาหนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค 

  พรอมประทับตราของหนวยงาน และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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9. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน (ถามี) 

 9.1 การวิเคราะหรายวิชาที่จะบูรณาการ 

 9.2 กําหนดรูปแบบการบูรณาการ 

 9.3 วิเคราะหและจัดทํา Flow chart ขั้นตอนการดําเนินงานบูรณาการของโครงการบริการวิชาการ

  กับการเรียนการสอนรายวิชา

 9.4 สําเนา มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 9.5 สําเนา มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

 9.6 สรุปผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนรายวิชา

 9.7 แบบฟอรมการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

  การสอนรายวิชา (เครื่องมือการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ)

10. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย (ถามี)

 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยแบงออกเปน 2 แบบ คือ

 แบบที่ 1  มีการนําผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไปใชประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการ

  ของชุมชนสังคม ในทุกภาคสวนและทุกระดับ

 แบบที่ 2 มีการนําความรู ประสบการณ จากการนําองคความรูในงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

  ไปใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม แลวกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนา

  องคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย

 10.1 การวิเคราะหงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่จะบูรณาการ และ/หรือ การวิเคราะหการนําความรู 

  ประสบการณ จากการใหบริการทางวิชาการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหม 

  ผานกระบวนการวิจัย

 10.2 กําหนดรูปแบบการบูรณาการ 

 10.3 วิเคราะหและจัดทํา Flow chart ขั้นตอนการดําเนินงานบูรณาการของโครงการบริการวิชาการ

  กับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

 10.4 สําเนาหนาปกเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และ/หรือ สําเนาเนื้อหางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  ที่นํามาบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

 10.5 สรุปผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

 10.6 แบบฟอรมการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

  (เครื่องมือการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ)

 10.7 สําเนาขอเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) เปนขอเสนอโครงการท่ีไดเสนอขอรับทุนสนับสนุน 

  การวิจยั (ถามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย แบบที่ 2) 

11. แผนปฏิบัติการดําเนินโครงการบริการวิชาการ

12. แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ 

13. สื่อในการเผยแพรความรูสูสาธารณะ กรุณาแนบเอกสารพรอมหลักฐาน

14. ชองทางการเผยแพรสื่อสูสาธารณะ กรุณาแนบเอกสารพรอมหลักฐาน
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15. ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ ควรสํารวจความพึงพอใจใหครอบคลุม 

 15.1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนของโครงการ/กิจรรม

 15.2 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

 15.3 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

 15.4 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

16. ตัวอยาง แบบประเมินการติดตามการนําความรูไปใชประโยชน

17. ภาพประกอบโครงการแตละกิจกรรม 

 (ภาพกอนดําเนินงานโครงการ ภาพระหวางดําเนินงานโครงการ ภาพหลังดําเนินงานโครงการ)

  17.1 ภาพกิจกรรมการสํารวจความตองการรับบริการ 

  17.2 ภาพกิจกรรมการฝกอบรมโครงการบริการวิชาการ 

  พรอมอธิบายรายละเอียดใตรปูภาพ 

  17.3 ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการ โครงการ

  บริการวิชาการ กรุณาเรียงลําดับภาพกอนและหลัง พรอมอธิบายรายละเอียดไวใตรูปภาพ ระบุ 

  สถานท่ี วันที่ เดือน พ.ศ. 3 ภาพ ตอ 1 หนา 

18. สรุปการใชจายงบประมาณพรอมหลักฐานการใชเงินตามจริง

หมายเหตุ : 1. ขอความรวมมือจัดทําใบขั้นเอกสารในแตละขอ ของภาคผนวก

 2. จัดทําเลมรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ พรอมสรุปการใชจายงบประมาณ

  พรอมหลักฐานการใชเงินตามจริง จํานวน 2 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล จํานวน 

  2 แผน สงมายังงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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สวนที่ 4
ภาคผนวก

- ระเบียบกระทรวงการคลัง

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

http://ird.rmuti.ac.th/2015/
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