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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น ควำมสำคัญ
ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิ ช าการและท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในแถบภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ างนั้ น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่ านมา มหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวอย่างจริงจังและประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายตลอดมา ทั้งนี้ จากการให้บริการวิชาการที่ผ่านมา
พบว่า ในด้านการบริหารจัดการโครงการและการบริหารงบประมาณยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ทั้งในประเด็นของ
การหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการให้ตรงกับกิจกรรม การกากับติดตามเพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้รับบริการ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้น ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นประจาทุก ๆ
ปี เนื่องจากการขยายขอบเขตการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย การเพิ่มขึ้นของสาขาวิชาการต่าง ๆ การเพิ่มขึ้น
ของบุ คลากร การเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์ในการประเมิน ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานส่ งเสริมบริห าร
งานวิจัยฯ ในฐานะหน่วยงานที่ประสานการดาเนินโครงการ จาเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนการ
ประเมิน ของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าว สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ
พิจารณาเห็นความสาคัญและจาเป็นต้องจัดให้มีโครงการติดตามและประเมินผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการติดตาม ประเมินผลโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
3.1 การรายงานความก้าวหน้า โดยหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการต้องเข้ารายงานผลการดาเนิน
โครงการในระบบติดตามโครงการบริการวิชาการออนไลน์ทางเว็บไซด์ http://www.ubu.ac.th/~sme/ ทุก
ไตรมาส รวม 4 ครั้ง โดยระบบจะเปิดให้รายงานความก้าวหน้า จานวน 30 วัน ทั้งนี้สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจะดาเนินการแจ้งเตือนให้ทราบก่อนระบบจะเปิด
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ครั้งที่
4 ภายในวันที่ 30 กันยายน
3.2 เมื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลประเมินความสาเร็จ
ของการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกาหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความสาเร็จ
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ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดทาสรุปผล
โครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 1 ชุด และ CD 1 แผ่น
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดาเนิน กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงวิชาการ การอบรม
การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คาแนะนาปรึกษา การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยจัดให้ สอดคล้ องตามความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่ว ม เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างชุมชนกับสถาบัน
ระบบจัดการข้อมูลโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายถึง ระบบบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกระบวนการดาเนินงานโดยภาพรวม ซึ่งมีกระบวนงานที่สาคัญ
4 กระบวนงาน คือ
กระบวนงานที่ 1 การเสนอโครงการ
กระบวนงานที่ 2 การอนุมัติโครงการ
กระบวนงานที่ 3 การดาเนินโครงการ
กระบวนงานที่ 4 การรายงานผลการดาเนินงาน
การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การรายงานผลการดาเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนรายไตรมาส ประกอบด้วย ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ไตรมาสที่
2 เดือนมกราคม – มี น าคม ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุน ายน และไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม –
กันยายน ในรอบปีงบประมาณ
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ หมายถึ ง การรายงานผลการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกีย่ วข้องและหลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหรือหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายกาหนด
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 เป็นประกาศที่ผู้ได้รับการสนับสนุนงบงบประมาณในการดาเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนต้องปฏิบัติตามซึ่งในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จานวน 3 ข้อดังนี้
1) ข้อ 15.1 ให้ หั วหน้าโครงการหรือผู้รับผิ ดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแบบที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ กาหนด เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบทุก
ๆ 3 เดือน
2) ข้อ 15.3 ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานการใช้จ่าย จัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่สังกัดอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 30
วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ
3) ข้อ 15.4 ให้ผู้บังตับบัญชาสุดสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทาเอกสาร
สรุ ป ผลการดาเนิน โครงการในข้อ 15.3 โดยรวมของหน่ว ยงานจานวน 2 เล่ม เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ ที่
อธิการบดีมอบหมายทราบภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 2 ข้อ 10 เมื่อโครงการได้รับอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริหารโครงการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในหนึ่งปีงบประมาณ หากมีเหตุให้ไม่สามารถ
ดาเนินได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติขยายเวลาในการดาเนินโครงการต่อ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยกาหนดให้ขยายเวลาได้คราวละสามเดือน รวมแล้วไม่เกินหกเดือน
นับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Services)
ความหมายของการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ ประกอบด้วยคาสองคาที่มีความหมายต่างกัน คือ
บริการ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้นิยามไว้ว่า (ก.) ปฏิบัติรับใช้ , ให้ความสะดวกต่าง
ๆ เช่น ร้านนี้บริการลูกค้าดี, (น.) การปฏิบัติรับใช้, การให้ความสะดวกต่าง ๆ, เช่น ให้บริการ ใช้บริการ.
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วิชาการ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า (น.) วิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา เช่น บทความวิชาการสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ. (น.) รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร
ร่วมกันของหลายคณะหรือหลายสาขาของปริญญาเดียวกัน ที่ผู้เรียนในคณะหรือสาขาเหล่านั้นจะต้องเรียน
จากความหมายของคาว่า บริการและวิชาการ ข้างต้น เมื่อนามารวมเข้าด้วยกัน ผนวกเข้ากับ
ลักษณะกิจกรรมการดาเนินงาน หน่วยงานที่ทาหน้าที่บริการวิชาการ พบว่า การบริการวิชาการแก่สังคม มี
คาเรียกได้ห ลายคาซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน ได้แก่ การบริการชุมชน (Community Services) การ
บริ ก ารสั ง คม (Social Services) การบริ ก ารสาธารณชน (Public Service) และการพั ฒ นาชุ ม ชน
(Community Development)
สาหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้คาว่า การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่
จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในรู ป แบบต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงวิช าการ การอบรม การสั มมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้
คาแนะนาปรึกษา การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยจัดให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับสถาบัน
ลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการ
สาหรับลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการที่เป็นรูปแบบที่สถาบันดาเนินการ โดยทั่วไป มีดังนี้
 การฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการวิชาการ
ในลักษณะการฝึ กอบรม การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นการให้
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะ/หน่วยงานนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญหรือถ่ายทอดเทคโนโลีที่เกิดจากผลงานวิจัย
เช่น อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ อบรมการเพาะเห็ด การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซล เป็นต้น
ลักษณะความแตกต่างของการฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คือ การฝึกอบรม ผู้เข้าร่วม
อบรมอาจจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรมหรือไม่มีส่วนร่วมก็ได้ แต่การอบรมเชิงปฏิบัติการจะเน้นการให้
ผู้รับการอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
 การสัมมนา ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง (น.) ;การประชุม
แบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนาไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
ความหมายจะเห็ นว่าการบริการวิชาการแบบสั มมนาจะมีลักษณะแตกต่ างจากการฝึ กอบรม
เพราะการสัมมนาไม่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการปฏิบัติขงผู้ร่วมสัมมนา แต่เน้นการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 การประชุม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง (ก.) มารวมกัน
หรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ, เช่น ประชุมกรรมการ,
โดยปริ ย ายใช้ห มายถึงเอาสิ่ งที่เป็ น ประเภทเดียวกัน มารวมกั น เช่น ประชุมพงศาวดาร ประชุม ปาฐกถา,
บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม เช่น ประชุมพระบรมราชาธิบาย ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
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สาหรับการบริการวิชาการ ที่มีลักษณะการประชุมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ ได้พบปะหารือกัน หรือนาเสนอแนวคิด ผลงาน เช่น การประชุม
วิชาการว่าด้วยเอดส์ การประชุมวิชาการว่าด้วยลุ่มน้าโขง การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
การจัดนิทรรศการ การบริการวิชาการลักษณะการจัดนิทรรศการนั้น หมายถึง (น.) การแสดงผลงาน สินค้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ กิ จ กรรมให้ ค นทั่ ว ไปชม ซึ่ ง ปกติ ที่ ผ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น งานมากนั ก
แต่ก็ดาเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่น ๆ เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 การบริ การเกี่ย วกับ สุ ขภาพ การแพทย์ ที่นอกเหนือจากหน้า ที่ความรับผิ ด ชอบโดยตรง
เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสา
 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นการบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการดาเนินงาน
ในปัจจุบัน อาทิเช่น การพิมพ์เอกสารวิชาการเผยแพร่ การพัฒนาฐานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า การทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การตรวจสอบคุณภาพดิน ปุ๋ย ฯลฯ
กลยุทธ์การบริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้
และภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
มาตรการ
มาตรการ 1. : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
มาตรการ 2. : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
มาตรการ 3. : ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมบนฐานวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ ดี ง าม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
มาตรการ 4. : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
นโยบายการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากกลยุทธ มาตรการและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ที่คณะและมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทั้งระดับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม จึงได้กาหนดนโยบายการดาเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อให้มีความ
ชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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2. การให้ บ ริ การวิช าการเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ มุ่งเน้ นการพัฒ นา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ
เอกชน
3. การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ให้ความสาคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน / สังคม / กลุ่มวิชาชีพ
ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรอบการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
จากนโยบายที่กาหนด เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผลเป็น
รู ป ธรรม เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารจากมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ ก าหนดพื้ น ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารเน้ น
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร โดยกลุ่ มเป้าหมายหลักในการให้บริการ
วิชาการ ดังนี้
1 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชน ฯ เป็นกลุ่มโครงการที่มหาวิทยาลัยให้
ความสาคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาข้อมูลการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ทุกคณะ หน่วยงาน ล้วนมีกิจกรรมที่
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ประกอบกับ การให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการ
สนองพระราชดาริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารด้วย โดยโครงการในกลุ่มนี้ จะให้บริการวิชาการแก่นักเรียน ครูอาจารย์ กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานไว้ 3 ด้าน คือ
1) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
2) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย / โรงเรียนเป้าหมาย
 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ในกองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 22
 โรงเรียนเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 แห่ง
 โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 7 แห่ง
 โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยในโครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพด้ า นคณิ ต ศาสตร์ –
วิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ โรงเรียนลือ
คาหาญวารินชาราบ)
 โรงเรียนเครือข่าย เพาะพันธ์ปัญญา ร่วมกับ สกว.
 โรงเรียนเครือข่าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ โครงการในสมเด็จพระเทพพระรัตน์ฯ
 โรงเรียนเครือข่ายศิษย์ ม.อุบลฯ ที่ประกอบอาชีพครู
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2. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้ง
ในระดับครัวเรือน ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ
เอกชนหรือ ภาคอุตสาหกรรม
3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู การให้คาปรึกษาแนะนาด้านยาและสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาคน
ชุมชน ให้เป็นสังคมที่มีการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสม ชุมชนมีความน่าอยู่
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน / สังคม / กลุ่มวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ
ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการดาเนินงานที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ชุมชน/ สังคม / กลุ่มวิชาชีพ เกิดทักษะการเรียนรู้ และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น เรื่องพลังงาน สิทธิมนุษยชน
แนวทางในการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
1. กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน / ผู้รับบริการ มีการสารวจข้อมูล
ความต้องการ ปัญหา / อุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย
2. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ระบุไว้ในโครงการ
4. วิทยากรหลักเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การดาเนินงาน / โครงการ เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดาเนินการอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานและงบประมาณ
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ ได้มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
บริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ ชุ ม ชนในภำพรวมของมหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น
สอดคล้องกัน และมีกำรจัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร กำรจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงกำรกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอที่โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
ตุลำคม
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1
ธันวำคม
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1
มกรำคม
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2
มีนำคม
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 2
เมษำยน
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 3
มิถุนำยน
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 3
กรกฏำคม
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4
กันยำยน
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 4
กันยำยน
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
กันยำยน
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น โครงกำรโครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ ตุลำคม
โฉมสอำงค์ ไชยยงค์
ชุมชน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน เริ่มตั้งแต่กำรยืนยันกำรดำเนินโครงกำร/
อนุ มัติโครงกำร โดยกำรติดตำมและประเมินกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรและกำรส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ จนจะเป็นกำรสิ้นสุดกำรดำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2
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ตำรำงที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ขั้นตอน กระบวนการ
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ ความถี่
เวลาที่ใช้
1
แจ้งผลกำร
ข้อเสนอที่โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ โฉมสอำงค์ ตุลำคม
15 นำที
พิจำรณำข้อเสนอ
โครงกำร
2
ดำเนินโครงกำร ด ำเนิ น โครงกำรตำมประกำศ หัวหน้ำ
ปีงบประมำณ ตำม
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง โครงกำร
แผนกำร
กำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่
ดำเนินงำน
สั ง ค ม แ ล ะ ง ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
3
รำยงำน
หั ว ห น้ ำ โ ค ร ง ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น หัวหน้ำ
ธันวำคม
30 นำที/
ควำมก้ำวหน้ำ
ควำมก้ ำ วหน้ ำ /ผลกำรด ำเนิ น โครงกำร
มีนำคม
โครงกำร
โครงกำร
โครงกำรฉบับสมบูรณ์
มิถุนำยน
กันยำยน
- ผู้ประสำนงำนแจ้งกำรรำยงำน โฉมสอำงค์ ธันวำคม
30 นำที/
ควำมก้ำวหน้ำ
และผู้
มีนำคม
คณะ
- ตรวจสอบข้ อ มู ล กำรำยงำน ประสำนงำน มิถุนำยน
ควำมก้ำวหน้ำ
คณะ
กันยำยน
- รวบรวมสรุ ป ผลกำรรำยงำน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ส่ ง หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง
4
กำรส่งรำยงำน - บั น ทึ ก ข้ อ ควำมแจ้ ง กำรส่ ง โฉมสอำงค์ ตลอด
15 นำที/
ฉบับสมบูรณ์
รำยงำน
ระยะเวลำ
โครงกำร
- หัวหน้ำโครงกำรส่งรำยงำนฉบับ
กำร
สมบูรณ์ผ่ำนระบบ
ดำเนินงำน
- ตรวจสอบส่ ง รำยงำนฉบั บ
สมบูรณ์ผ่ำนระบบ
- รวบรวมสรุ ป ผลกำรรำยงำน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ส่ ง หน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง
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2.2 การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานรายไตรมาส
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ โดยหัวหน้ำโครงกำรแต่ละโครงกำรต้องเข้ำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
ใ น ร ะ บ บ จั ด ก ำ ร ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก ำ ร ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย อุ บ ล ร ำ ช ธ ำ นี อ อ น ไ ล น์ ท ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ด์
http://www.ubu.ac.th/~sme/login ทุกไตรมำส รวม 4 ครั้ง โดยระบบจะเปิดให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
จ ำนวน 30 วั น ทั้ งนี้ ส ำนั กงำนส่ งเสริ มบริห ำรงำนวิจัย บริกำรวิช ำกำรและทำนุบำรุงศิล ปวัฒ นธรรมจะ
ดำเนินกำรแจ้งเตือนให้ทรำบก่อนระบบจะเปิด
ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม
ครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม
ครั้งที่ 3 ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน
ครั้งที่ 4 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน
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แผนผังกระบวนการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานรายไตรมาส
เริ่มต้น
กองแผนงำน

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ

กระบวนกำรติดตำม
แจ้งหัวหน้ำโครงกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำสผ่ำน
ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ

เพิ่มเติมข้อมูล
ไม่ผ่ำน

ผ่ำน
สรุปผลกำรรำยงำย
แจ้งผลกำรรำยงำนก้ำวรำยไตรมำส

กองแผนงำน

ผู้บริหำร/คณะกรรมกำร/
คณะ/หน่วยงำน

จบ
ภำพที่ 1 แสดงแผนผังกระบวนกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำหนังสือแจ้งไป
ยังคณะ/หน่วยงำนทรำบระยะเวลำกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรรำยไตรมำส
2. หั ว หน้ ำ โครงกำรเข้ ำไปรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ ในระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/ ตำม
ระยะเวลำที่ สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งให้ทรำบ
3. สำนั กงำนส่ งเสริ มบริ หำรงำนวิจัยฯ ตรวจสอบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเมื่อครบระยะเวลำที่
กำหนด
4. ตรวจสอบข้อมูล แล้ ว พบว่ำ ผู้ รับผิ ดชอบโครงกำรกรอกข้อมูล ไม่ครบหรือไม่ชัดเจน ส ำนักงำน
ส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งไปยังหัวหน้ำโครงกำรเพิ่มเติมข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมำยัง สำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวิจัยฯอีกครั้ง
5. สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ สรุปรวมรวบผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุกคณะ/หน่วยงำน
และแจ้งกลับให้คณะ /หน่วยงำนทรำบ
6. ในกรณีที่หัวหน้ำโครงกำรเข้ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรฯ ไม่
ตรงตำมเวลำที่กำหนด หัวหน้ำโครงกำรต้องจัดทำบันทึกข้อส่งรำยงำนควำมรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรมำยัง
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ
2.3 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
กำรติ ด ตำมกำรส่ ง รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ ชุ ม ชน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี กำกับติดตำมโครงกำรที่ดำเนินกำรเสร็จแล้วขอให้ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ผ่ำน
ระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/report-online/login เมื่อดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรสรุปผลประเมินควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรกำหนดไว้
ซึ่งจะต้องมีกำรประเมินให้เห็นถึงผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียน
กำรสอน หรือกำรวิจัย และจัดทำสรุปผลโครงกำรในรูปเล่มรำยงำนเพื่อเป็นหลักฐำน โดยจัดส่งเล่มรำยงำนผล
ให้สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
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แผนผังการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เริ่มต้น

แจ้งคณะ/หน่วยงำน/หัวหน้ำโครงกำร
แจ้งหัวหน้ำโครงกำรส่ง
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ผ่ำน
ระบบ
ตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ
ส่งคืนแก้ไข

ตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ
ไม่ผ่ำน
ผ่ำน
สรุปผลกำรส่งรำยงำน
แจ้งผลกำรส่งรำยงำน

ผู้บริหำร/คณะกรรมกำร

กองแผนงำน

จบ

ภำพที่ 2 แสดงกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำหนังสือแจ้งไป
ยังคณะ/หน่วยงำน จัดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
2. หัวหน้ำโครงกำรเข้ำไปส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/ ตลอด
ระยะเวลำที่ดำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น
3. สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ตรวจสอบกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
4. ตรวจสอบข้อมูล แล้ วพบว่ำ หั วหน้ำโครงกำรกรอกข้อมูลไม่ครบรูปแบบที่ มหำวิทยำลัยกำหนด
สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้ งไปยังผู้รับผิดชอบโครงกำรแก้ไขรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และส่งข้อมูล
กลับมำยังสำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯอีกครั้ง
5. ส ำนักงำนส่งเสริ มบริ ห ำรงำนวิจัยฯ รวมรวบ สรุป ผลกำรส่ งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ แจ้งกลั บให้
ผู้บริหำร/คณะกรรมกำร กองแผนงำน ทรำบต่อไป
2.4 การใช้งานระบบจัดการข้อมูลโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กำรใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1) เปิดหน้ำกำรใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3 แสดงหน้ำต่ำงเว็บไซต์
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2) คลิกปุ่มลงทะเบียนด้ำนซ้ำยมือ ดังภำพที่ 4

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน

ภำพที่ 4 แสดงหน้ำต่ำงกำรลงทะเบียน
3) เมื่อคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงแก้ไขข้อมูล ดังภำพที่ 5
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ภำพที่ 5 แสดงหน้ำต่ำงกำรกรอกข้อมูลสมัครสมำชิก
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4) กรอกข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ แล้วกดยืนยัน ดังภำพที่ 6 เป็นกำรสมัครเข้ำใช้งำนได้

ภำพที่ 6 แสดงหน้ำต่ำงกำรดำเนินกำรสมัครสมำชิกสำเร็จ
2. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสาหรับสมาชิก
1) เปิดหน้ำกำรใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จะพบหน้ำต่ำง
กำร Login เข้ำสู่ระบบ ให้ใส่ชื่อสมำชิกและรหัสผ่ำน ดังภำพที่ 7

ภำพที่ 7 แสดงหน้ำต่ำงกำร Login เข้ำสู่ระบบ
2) เมื่อใส่ชื่อสมำชิกและรหัสผ่ำน จะสำมำรถเข้ำใช้งำนในระบบได้

ภำพที่ 8 แสดงหน้ำต่ำงกำรเข้ำสู่ระบบ
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3. ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า
1) เข้ำระบบใช้งำนปกติ ใส่ชื่อสมำชิกรหัสผ่ำนตำมที่สมำชิกไว้ หน้ำต่ำงจะแสดงผลโครงกำรที่ได้
รับผิดชอบเท่ำนั้น ดังภำพที่ 9

ภำพที่ 9 แสดงหน้ำต่ำงโครงกำรที่ได้รับผิดชอบ
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2) คลิ ก ขวำ ค ำว่ ำ รำยงำนด้ ำ นขวำมื อ จำกนั้ น มี ก ำรแถบขึ้ น มำ คลิ ก ค ำว่ ำ รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ (1) จะปรำกฏหน้ำจอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ จำกนั้นให้คลิกรำยงำนตำมรำยไตรมำส ดังภำพ
ที่ 10

คลิกที่ปุ่มรำยงำน (2)

คลิกที่ปุ่มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (1)

ภำพที่ 10 แสดงหน้ำต่ำงสถำนะโครงกำร
3) หน้ำต่ำงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ จะมี 3 สถำนะ คือ ยังไม่ดำเนินโครงกำร อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน และดำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเลือกให้ตรงกับกำรดำเนินโครงกำร (1) จำกนั้นก็กรอก
ข้อมูลตำมหัวข้อ แล้วกดยืนยัน (2) เป็นกำรสิ้นสุดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ดังภำพที่ 11
เลือกสถำนะโครงกำร (1)

ยืนยัน (2)

ภำพที่ 11 แสดงหน้ำต่ำงกำรจัดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
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4) เมื่อกดยืนยันกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำแล้ว สำมำรถตรวจสอบกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
โดยกำรคลิกคำว่ำรำยงำน ดังภำพที่ 12 จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำงผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ดัง
ภำพที่ 14

คลิกทีป่ ุ่มรำยงำนแล้ว

ภำพที่ 12 แสดงหน้ำต่ำงสถำนะโครงกำร

ภำพที่ 13 แสดงหน้ำต่ำงผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
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4. ขั้นตอนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
1) เปิดหน้ำกำรใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จะพบหน้ำต่ำงกำร
Login เข้ำสู่ระบบ คลิกปุ่มรำยงำน
รำยงำนฉบับสมบูรณ์
เพิ่มรำยงำน ดังภำพที่ 14

คลิกที่ปุ่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (1)

คลิกที่ปุ่มเพิ่มรำยงำน (2)

ภำพที่ 14 แสดงหน้ำต่ำงกำรเข้ำสู่กำรจัดกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์
2) จะปรำกฏหน้ำจอกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ จำกนั้นเลือกคลิกแต่ละบทเมื่อแนบไฟล์รำยงำน
ฉบับสมบูรณ์ ดังภำพที่ 15 -16

ภำพที่ 15 แสดงหน้ำต่ำงกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์
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คลิกที่ปุ่มสีเขียวแล้วอัพโหลด
ไฟล์จำกคอมพิวเตอร์

ภำพที่ 16 แสดงหน้ำต่ำงกำรอัพโหลดรำยงำนฉบับสมบูรณ์
3) เมื่อแนบไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์แล้ว จะแสดงสถำนกำรณ์ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ด้ำนขวำมือ
จึงเป็นกำรสิ้นสุด ดังภำพที่ 17

สถำนะกำรส่งรำยงำน

ภำพที่ 17 แสดงหน้ำต่ำงกำรจัดกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์

23

บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
1. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
1. รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าไม่ - จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้
สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ
ประสานงานระดับคณะ หน่วยงาน เพื่อชี้แจ้งการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการให้มีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมที่ดาเนินการงาน
- จัดทาคู่มือการใช้งานระบบจัดการข้อมูลโครงการ
มหาวิทยาอุบลราชธานี
http://www.ubu.ac.th/~sme/ ให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานระดับคณะ
หน่วยงาน ทั้งนี้สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page
=download
2. รูปแบบกาจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์มี - จัดทารูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
เนื้อหาไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้
และไม่ตรงตามแผนงานแต่ละปีงบประมาณ ประสานงานระดับคณะ หน่วยงาน ทั้งนี้สามารถดาว
โหลดคู่มือได้ที่
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page
=download
- กาหนดระยะเวลาการส่งที่ชัดเจนรายงานใน
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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บรรณานุกรม
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม, คู่มือการบริหาร
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2553
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ภาคผนวก

26

27

28

29

30

31

32

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สานักงานอธิการบดี โทร. 1356
ที่ ศธ 0529.1.4/ว 5015ว 642
วันที่ 815 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

เรียน หัวหน้าสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอแจ้งผลการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มานี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านแจ้งหัวหน้าโครงการในสังกัดท่านรายชื่อตามเอกสารแนบ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ผ่านระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่
ชุมชนที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและพันธกิจสังคม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สานักงานอธิการบดี โทร. 1053
ที่ ศธ 0529.1.4/
วันที่
เรื่อง

แจ้งผลการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2560)

เรียน เวียน
ตามที่ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนดาเนินโครงการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560 รายงานความก้าวหน้า
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ผ่านระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
http://www.ubu.ac.th/~sme/ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 นั้น
ในการนี้ ส านั กงานส่ งเสริมบริห ารงานวิจัยฯ ขอแจ้งผลการรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม
25560 รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ดาเนินการดังนี้
1. กากับติดตามการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่กาหนดไว้
2. กากับติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่
ชุมชน http://www.ubu.ac.th/~sme/ ในไตรมาสถัดไป
3. โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สานักงานอธิการบดี โทร. 1053
ที่ ศธ 0529.1.4/ 642
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

เรียน เวียน
ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งหัวหน้าโครงการในสังกัดท่าน
ดาเนินการดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560 ไตร
ม า ส ที่ 4 ( ก ร ก ฎ า ค ม – กั น ย า ย น 2 5 6 0 ) ผ่ า น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ ชุ ม ช น ที่
http://www.ubu.ac.th/~sme/ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560
2. โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบจัดการข้อมูลโครงการฯ และ
จัดทาหนังสือแจ้งมายังสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สานักงานอธิการบดี
โทร 1053
ที่ ศธ 0529.1.4/
วันที่
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2559

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนดาเนิน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2559 นั้น บัดนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาในการดาเนินงานตามรอบปีงบประมาณแล้ว
ในการนี้ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเร่ งรัดให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
1. ปีงบประมาณ 2558 ยังไม่ส่งรายงาน จานวน 6 โครงการ กรุณาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่
30 มีนาคม 2560
2. ปีงบประมาณ 2559 ยังไม่ส่งรายงาน จานวน 8 โครงการ กรุณาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30
เมษายน 2560
ทั้งนี้ หากไม่ดาเนินการส่งตามกาหนด สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอตัดสิทธิ์ข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2561 สาหรับผู้ติดค้างรายงานฉบับสมบูรณ์
อนึ่ง สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ ต้องขออภัยหากผู้รับผิดชอบได้ส่งรายงานแล้ว และขอความกรุณาส่งสาเนาหนังสือนาส่งเพื่อจักได้ตรวจทาน
และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒ)ิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สานักงานอธิการบดี
โทร. 3042
ที่ ศธ 0529.1.4/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
ตามที่ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินโครงการติดตาม
และประเมิ น ผลงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ าปี ง บประมาณ 2559
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2559 ความละเอียดทราบแล้วนั้น
เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการกากับติดตามการดาเนินงานและประเมินผลการ
ดาเนิ น งานของคณะ/หน่ ว ยงานให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้า หมายที่กาหนด เพื่ อให้ การดาเนินงานบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนั้น สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติขยายเวลาการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ)
หัวหน้าสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ สำนักงำนอธิกำรบดี โทร. 1053
ที่ ศธ 0529.1.4/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยำยเวลำกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจำปีงบประมำณ 2559
เรียน อธิกำรบดี
ตำมที่ มหำวิทยำลั ย อุบ ลรำชธำนี ได้ อนุมัติ โ ครงกำรบริกำรวิช ำกำรแก่ชุมชน ประจำปี
งบประมำณ 2559 แก่หน่วยงำน/คณะต่ำง ๆ เพื่อดำเนินงำนตำมแผนนั้น เนื่องจำกมีโครงกำรที่ดำเนินกำรไม่
เสร็จตำมแผนงำน จำนวน 6 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อโครงการ
คณะ/หน่วยงาน
1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรทำวิจัยในชั้นเรียน ศิลปศำสตร์
สำหรับครูผู้สอนภำษำญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษำ
2 ฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก ำรเทคนิ คกำรสอนให้ กั บ ศิลปศำสตร์
ครู ผู้ ส อนภำษำอั ง กฤษซึ่ ง มิ ไ ด้ ศึ ก ษำวิ ช ำเอก
ภำษำอังกฤษ
3 กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีเครื่องสีข้ำว วิศวกรรมศำสตร์
กล้องครัวเรือนจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
4 โครงกำรห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ คลื่ อ นที่ สู่ สำนักวิทยบริกำร
ประชำคมอำเซียน ระยะที่ 3
5 วิทยำศำสตร์สัญจร
วิทยำศำสตร์
6 วิ ท ยำศำสตร์เ พื่ อโรงเรี ย นในพระพุ ท ธศำสนำ วิทยำศำสตร์
สำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สาเหตุการขอขยายเวลา
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนฉบั บ
สมบูรณ์และจัดทำเอกสำรเบิกจ่ำย
อยู่ระหว่ำงกำรประชำสัมพันธ์กำร
จัดฝึกอบรม ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรม
ช่ว งเดือน พฤษภำคม – มิถุน ำยน
2560
อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงเครื่องสีข้ำว
อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรจั ด ซื้ อ e-book
ภำษำไทย
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนฉบั บ
สมบูรณ์และจัดทำเอกสำรเบิกจ่ำย
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนฉบั บ
สมบูรณ์และจัดทำเอกสำรเบิกจ่ำย

เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ในกำรนี้ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
จึง ขออนุ มัติขยำยเวลำกำรดำเนิ น โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สั งคม ประจำปีงบประมำณ 2559 จำนวน
6 โครงกำรดังกล่ำว เป็นเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2560 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อินทิรำ ซำฮีร์)
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สานักงานอธิการบดี โทร. 1053
ที่ ศธ 0529.1.4/
วันที่
เรื่อง ส่งคืนรายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ดาเนินการ
แก้ไข
เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์
ตามบั น ทึกข้ อความ ศธ. 0529.13/9281 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการส่ ง
รายงานผลการดาเนิ น งานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการบริ การวิ ช าการแก่ สั งคม งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 “การสร้างตราสิ นค้า SMEs สู่ตราสินค้าระดับพรีเมี่ยม” โดยมี ดร.สุมาลี เงยวิจิตร เป็น
หัวหน้าโครงการ นั้น
ในการนี้ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตรวจสอบสอบรายงานผลการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้ว พบว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์และการจัดรูปแบบในการจัดทารายงานไม่เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลั ย กาหนด จึ ง ขอส่ งคืน รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิช าการเพื่อให้ ดาเนินการแก้ไ ข
และส่งกลับมายังสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒิ)
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริการวิชาการประจาปี ....... โครงการ
...............................
เรียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่ คณะ.................. ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปี .......... เพื่อ
ดาเนินโครงการ ............................................... จานวน ................ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น
เนื่องจาก ..................... (มีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน, การลาออกของบุคลากร) ทาให้
............ (มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย, คณะทางาน, กิจกรรมการดาเนินงาน) คณะ.... จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
......................... (มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย, คณะทางาน, กิจกรรมการดาเนินงาน) ดังนี้
(หมวดรายจ่าย, คณะทางาน, กิจกรรมการดาเนินงาน) (หมวดรายจ่าย, คณะทางาน, กิจกรรมการดาเนินงาน)
ที่ได้รับอนุมัติเดิม
ที่ขอปรับใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(.........................................................)
...........................................................
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่ ศธ
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการบริการวิชาการประจาปี ....... โครงการ ...............................
เรียน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่ คณะ.................. ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปี .......... เพื่อ
ดาเนินโครงการ ............................................... จานวน ................ บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดแล้ว ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะ................... จึงขออนุมัติดาเนินโครงการบริการวิชาการดังกล่าวข้างต้น โดยกาหนดจัด
กิจกรรมในวันที่ ....................................... ณ .........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(.........................................................)
...........................................................
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แบบตอบรับการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
...............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................................... คณะ / สานัก .............................................
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ................................................. บาท
การตอบรับการดาเนินงาน



ยืนยันดาเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การดาเนินงาน กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ ฯลฯ )
.......................................................................................................................................... .......................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
 ขอสละสิทธิ์ การดาเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก
...................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................. ....................................
ลงชื่อ
(

ผู้รับผิดชอบโครงการ
)
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ..............
คณะ/หน่วยงาน ................................................................................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จานวนเงินที่ได้รบั การอนุมัติ .............................................. บาท
3. จานวนเงินที่ใช้จา่ ยจริง ........................................................ บาท
4. จานวนเงินคงเหลือ ................................................................ บาท
5. สถานะการดาเนินโครงการ
 ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
 ขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ
6. การประเมินผลสาเร็จของโครงการ (ร้อยละ)
ประเมินโดย
 หน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
 ผู้รับบริการ :
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………
มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่  มี
 ไม่มี
7. ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินโครงการ
8. ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / และประเด็นที่ต้องติดตาม
9. ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผลการดาเนินงาน

10. แผนงานที่ขอปรับ (ขอขยายเวลา)
กิจกรรม

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ
(...............................................)
วัน/เดือน/ปี .....................................

ระยะเวลา
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รูปแบบการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-----------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ ก ารจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สานักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ จึงได้
กาหนดรายละเอียดและรูปแบบในการจัดทารายงาน ดังนี้
รูปแบบการจัดทารายงาน
1. หน้าปก

ประกอบด้วยรายละเอียด ตามตัวอย่าง

รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
ชื่อโครงการ ...................................................

โดย
นายบริการ วิชาการ และคณะ

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เดือน ปี ที่ส่งรายงาน
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2. เนื้อหาสาระ
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดพิมพ์เอกสารโดยใช้
ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Pt จัดรูปแบบหัว ข้อและอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ มี
ส่วนประกอบ ดังนี้
1. คานา
2. สารบัญ
3. รายละเอียดของโครงการ ให้ระบุรายละเอียดของโครงการ ตามแบบเสนอโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กลุม่ เป้าหมาย
o คุณสมบัติ
................................................................................................................
o จานวน ................................................................................................................
แผนการดาเนินงาน
o กาหนดการ วันเดือนปี สถานที่ เนื้อหาสาระ
........................................................... ...................................................
o การบูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา
.................................................................. ............................................
o การบูรณาการกับการวิจัย โครงการ
...............................................................................................................
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ เช่น
o จานวนผู้รวมโครงการ
................................................................................................................
o ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ
...............................................................................................................
o อื่น ๆ ที่กาหนดไว้
................................................................................................................
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร .........................................................................................
4.
ผลการดาเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ
จริง เช่น โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 5 ได้ดาเนินงานตามแผนงานที่ กาหนดไว้ ใน
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วันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชัน จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมดังนี้
 การบรรยายพิเศษเรื่อง “สภาวะโลกร้อน” ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เป็นวิทยากร
 การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จานวน 100 ผลงาน
 การนาเสนอผลงานแบบปากเปล่า จานวน 100 ผลงาน
 การแสดงนิ ท รรศการผลงานวิ จัย ของบุค ลากร นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี 10 เรื่อง
 การมอบรางวัล ผลงานวิ จั ยดี เด่ น 3 ประเภท คื อ ผลงานวิ จั ยที่ นาไปใช้
ประโยชน์ ผู้ได้รับรางวัล คือ นาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การประเมินผลการดาเนินโครงการ
ให้รายงานการประเมินผลการดาเนินโครงการในส่วนต่าง ๆ ได้แก่
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้สรุปจานวนผู้ร่วมโครงการและ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ของจานวนและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
 การประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ถึงผลสาเร็จการดาเนินงานและ
o การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ระบุถึงรายละเอียดในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
หรือไม่
o ความสาเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน ให้ระบุถึงรายละเอียดวิธีการ
ดาเนิ น งาน ที่ น าการบริ ก ารวิ ช าการเข้ า ไปบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอน
ตามที่ ไ ด้ ก าหนดแผนการดาเนิ น งานไว้ ใ นส่ ว นที่ 3. รวมถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
นักศึกษา
o ความสาเร็จในการบูรณาการกับการวิจัย ให้ระบุถึงรายละเอียด วิธีการ
ดาเนินงาน ที่นาการบริการวิชาการเข้าไปบูรณาการกับโครงการวิจัย ตามที่ได้
กาหนดแผนการดาเนินงานไว้ในส่วนที่ 3.
o การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
o คุณสมบัติและจานวนผู้ร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร

46

o ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ (ร้อยละ) ในประเด็นต่าง ๆ
o อื่น ๆ ที่กาหนดไว้
.........................................................................................
o ความคุ้มค่าของงบประมาณกับผลงานหรือผู้ร่วมโครงการ
5. ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ ให้ระบุถึงความรู้ใหม่ที่ได้จากการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ซึ่งอยากจะเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
o การดาเนินโครงการ
o การบูรณาการกับการเรียนการสอน
o การบูรณาการกับการวิจัย
ภาคผนวก
ประกอบด้วย
1. ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร่วมโครงการ
(บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel)
2. ภาพกิจกรรม
3. เนื้อหาสาระ / เอกสารประกอบการอบรม
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

