
รูปแบบการจัดท ารายงานฉบบัสมบูรณ ์
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 ------------------------------------------------------ 
  
 เพื่อให้การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ที่ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส านักงานส่งเสริมการวิจัยฯ           จึง
ได้ก าหนดรายละเอียดและรูปแบบในการจัดท ารายงาน ดังนี ้
 
รูปแบบการจัดท ารายงาน 
 
1.  หน้าปก  ประกอบด้วยรายละเอียด ตามตัวอย่าง 
 
 

 
 
 
   รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 
 
    ช่ือโครงการ  ................................................... 
 
 
               โดย 
           ........................................... หัวหน้าโครงการ 
           ........................................... ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

คณะ/หน่วยงาน .................................................  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เดือน ปี ที่ส่งรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.   เนื้อหาสาระ 
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดพิมพ์เอกสารโดยใช้

ตัวอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด 16 Pt  จัดรูปแบบหัวข้อและอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม  โดยให้มี
ส่วนประกอบ ดังนี้ 

1. ค าน า 
2. สารบัญ 
3. รายละเอียดของโครงการ   ให้ระบุรายละเอียดของโครงการ ตามแบบเสนอโครงการที่ได้รับ

อนุมัติจากอธิการบดี  โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย   

o คุณสมบัติ 
................................................................................................................. 

o จ านวน 
.................................................................................................................... 

แผนการด าเนินงาน 
o ก าหนดการ วันเดือนปี  สถานที่  เนื้อหาสาระ

........................................................... ........................................................... 
o การบูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา 

.................................................................. ................................................... 
o การบูรณาการกับการวิจัย โครงการ 

..................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เช่น 

o จ านวนผู้รวมโครงการ 
..................................................................................................................... 

o ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ 
.................................................................................................................... 

o อื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ 
..................................................................................................................... 

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ................................................................................................ 
 

4. ผลการด าเนินงาน  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  รายงานผลที่ได้จากการด าเนินโครงการ
จริง  เช่น โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 5 ได้ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ใน
วันที่  4-5 สิงหาคม 2554  ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชัน จังหวัดอุบลราชธานี  โดย
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมดังนี ้

 การบรรยายพิเศษเร่ือง “สภาวะโลกร้อน” ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
เป็นวิทยากร 

 การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จ านวน 100 ผลงาน 



 การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า จ านวน 100 ผลงาน 
 การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 10 เร่ือง 
 การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 3 ประเภท คือ ผลงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ ผู้ได้รับรางวัล คือ นาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
5.    การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 ให้รายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการในส่วนต่าง ๆ ได้แก่  

 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ให้สรุปจ านวนผู้ร่วมโครงการและ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  ของจ านวนและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 การประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ถึงผลส าเร็จการด าเนินงานและ 
o การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ให้ระบุถึงรายละเอียดในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
หรือไม ่

o ความส าเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน  ให้ระบุถึงรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินงาน ที่น าการบริการวิชาการเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  ตามที่
ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ในส่วนที่ 3.  รวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

o ความส าเร็จในการบูรณาการกับการวิจัย  ให้ระบุถึงรายละเอียด วิธีการ
ด าเนินงาน ที่น าการบริการวิชาการเข้าไปบูรณาการกับโครงการวิจัย ตามที่ได้
ก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ในส่วนที่ 3.   

o การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 
o คุณสมบัติและจ านวนผู้ร่วมโครงการ  เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

อย่างไร 
o ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ  (ร้อยละ) ในประเด็นต่าง ๆ  
o อื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ 

......................................................................................... 
o ความคุ้มค่าของงบประมาณกับผลงานหรือผู้ร่วมโครงการ 

5. ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ  ให้ระบุถึงความรู้ใหม่ที่ได้จากการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ซ่ึงอยากจะเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้ 

 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

o การด าเนินโครงการ 
o การบูรณาการกับการเรียนการสอน   
o การบูรณาการกับการวิจัย   

 
ภาคผนวก ประกอบด้วย 



1. ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร่วมโครงการ   
(บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel) 

2. ภาพกิจกรรม 
3. เนื้อหาสาระ / เอกสารประกอบการอบรม 
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


