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 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยา
ลัยอุบลราชธานี  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนที่จะเห็นชัดเจนมากยิ่
งขึ้น และต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอุบ
ลราชธานี ได้มีความเข้าใจและมีความสะดวกในการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น หากมีความคิดเห็นและมีข้
อแนะน าประการใด  ผู้จัดท ายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ  
ตามท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้ งนี้ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแถบภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวอย่างจริงจังและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายตลอดมา ทั้งนี้ จากการให้บริการวิชาการที่ผ่านมา 
พบว่า ในด้านการบริหารจัดการโครงการและการบริหารงบประมาณยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร  ทั้งในประเด็นของ
การหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการให้ตรงกับกิจกรรม การก ากับติดตามเพ่ือประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้รับบริการ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้น ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นประจ าทุก ๆ 
ปี เนื่องจากการขยายขอบเขตการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย การเพ่ิมขึ้นของสาขาวิชาการต่าง ๆ การเพ่ิมข้ึน
ของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ในฐานะหน่วยงานที่ประสานการด าเนินโครงการ จ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนการ
ประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ 
พิจารณาเห็นความส าคัญและจ าเป็นต้องจัดให้มีโครงการติดตามและประเมินผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการติดตาม ประเมินผลโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 3.1 การรายงานความก้าวหน้า  โดยหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการต้องเข้ารายงานผลการด าเนิน
โครงการในระบบติดตามโครงการบริการวิชาการออนไลน์ทางเว็บไซด์  http://www.ubu.ac.th/~sme/   ทุก
ไตรมาส  รวม 4 ครั้ง โดยระบบจะเปิดให้รายงานความก้าวหน้า  จ านวน 30  วัน  ทั้งนี้ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจะด าเนินการแจ้งเตือนให้ทราบก่อนระบบจะเปิด 
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม  ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  ครั้งที่ 
4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 

3.2 เมื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลประเมินความส าเร็จ
ของการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความส าเร็จ
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ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดท าสรุปผล
โครงการในรูปเล่มรายงานเพ่ือเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 1 ชุด และ CD 1 แผ่น   
 
 4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความ
เชี่ยวชาญ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงวิชาการ  การอบรม    
การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ค าแนะน าปรึกษา การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ  โดยจัดให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างชุมชนกับสถาบัน 

ระบบจัดการข้อมูลโครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายถึง ระบบบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกระบวนการด าเนินงานโดยภาพรวม ซึ่งมีกระบวนงานที่ส าคัญ 
4 กระบวนงาน คือ  
  กระบวนงานที่ 1 การเสนอโครงการ 
  กระบวนงานที่ 2 การอนุมัติโครงการ 
  กระบวนงานที่ 3 การด าเนินโครงการ 
  กระบวนงานที่ 4 การรายงานผลการด าเนินงาน 
 การรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  หมายถึง การรายงานผลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนรายไตรมาส ประกอบด้วย ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม    ไตรมาสที่ 
2 เดือนมกราคม – มีนาคม ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน และไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  ในรอบปีงบประมาณ  
 รายงานฉบับสมบูรณ์  หมายถึง การรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม                
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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บทที่ 2 
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหรือหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายก าหนด 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 1       

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 เป็นประกาศที่ผู้ได้รับการสนับสนุนงบงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนต้องปฏิบัติตามซึ่งในการติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 3 ข้อดังนี้  

 1) ข้อ 15.1 ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแบบที่กองส่งเสริมการวิจัยฯ ก าหนด เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบทุก 
ๆ 3 เดือน  

 2) ข้อ 15.3 ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานการใช้จ่าย  จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่สังกัดอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 30 
วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ 

 3) ข้อ 15.4 ให้ผู้บังตับบัญชาสุดสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดท าเอกสาร
สรุปผลการด าเนินโครงการในข้อ 15.3 โดยรวมของหน่วยงานจ านวน 2 เล่ม เสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายทราบภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ  

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 2 ข้อ 10 เมื่อโครงการได้รับอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
บริหารโครงการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการภายในหนึ่งปีงบประมาณ หากมีเหตุให้ไม่สามารถ
ด าเนินได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติขยายเวลาในการด าเนินโครงการต่อ
อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยก าหนดให้ขยายเวลาได้คราวละสามเดือน รวมแล้วไม่เกินหกเดือน 
นับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
2.  แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

การบริการวิชาการแก่ชุมชน  (Academic Services)  
ความหมายของการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการ  ประกอบด้วยค าสองค าท่ีมีความหมายต่างกัน 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     

จากความหมายของค าว่า บริการและวิชาการ ข้างต้น  เมื่อน ามารวมเข้าด้วยกัน    ผนวกเข้ากับ
ลักษณะกิจกรรมการด าเนินงาน  หน่วยงานที่ท าหน้าที่บริการวิชาการ พบว่า  การบริการวิชาการแก่สังคม  มี
ค าเรียกได้หลายค าซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน  ได้แก่  การบริการชุมชน   (Community Services)  การ
บริการสังคม  (Social Services)  การบริการสาธารณชน   (Public  Service)  และการพัฒนาชุมชน 
(Community Development)   

ส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้ค าว่า  การบริการวิชาการแก่ชุมชน   ซึ่งหมายถึง  กิจกรรมที่
จัดขึ้น  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน        
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงวิชาการ  การอบรม  การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้
ค าแนะน าปรึกษา การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  โดยจัดให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับสถาบัน 
 ลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการ 
 ส าหรับลักษณะกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีเป็นรูปแบบที่สถาบันด าเนินการ  โดยทั่วไป มีดังนี้ 

 การฝึกอบรม / การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การให้บริการวิชาการ
ในลักษณะการฝึกอบรม  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี    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
แบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งผลสรุปที่ได้ถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้    

ความหมายจะเห็นว่าการบริการวิชาการแบบสัมมนาจะมีลักษณะแตกต่ างจากการฝึกอบรม 
เพราะการสัมมนาไม่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการปฏิบัติขงผู้ร่วมสัมมนา  แต่เน้นการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   

 การประชุม  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง  (ก.)   มารวมกัน
หรือเรียกให้มารวมกันเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพ่ือปรึกษาหารือ, เช่น ประชุมกรรมการ, 
โดยปริยายใช้หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมกัน เช่น  ประชุมพงศาวดาร ประชุมปาฐกถา ,        
บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม เช่น ประชุมพระบรมราชาธิบาย ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 
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        ส าหรับการบริการวิชาการ ที่มีลักษณะการประชุมนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเรื่องนั้น ๆ ได้พบปะหารือกัน  หรือน าเสนอแนวคิด  ผลงาน เช่น การประชุม
วิชาการว่าด้วยเอดส์  การประชุมวิชาการว่าด้วยลุ่มน้ าโขง  การประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย   เป็นต้น 
การจัดนิทรรศการ   การบริการวิชาการลักษณะการจัดนิทรรศการนั้น หมายถึง (น.) การแสดงผลงาน สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมให้คนทั่วไปชม  ซึ่งปกติที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังไม่มีการด าเนินงานมากนัก            
แต่ก็ด าเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่น ๆ เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์   

 การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ  การแพทย์ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง       
เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่   แพทย์อาสา    

 การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  เป็นการบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการด าเนินงาน
ในปัจจุบัน อาทิเช่น การพิมพ์เอกสารวิชาการเผยแพร่  การพัฒนาฐานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   

 การบริการวิเคราะห์  ทดสอบ  ตรวจสอบ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  การทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   การตรวจสอบคุณภาพดิน ปุ๋ย ฯลฯ 
กลยุทธ์การบริการวิชาการ 

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้
และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
มาตรการ 

มาตรการ 1. : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

มาตรการ 2. : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

มาตรการ 3. : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม              
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

มาตรการ 4. : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
นโยบายการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จากกลยุทธ มาตรการและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ที่คณะและมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายทั้งระดับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือให้มีความ
ชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
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2. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ  มุ่งเน้ นการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจ 
เอกชน 

3. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ              
ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

4. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน / สังคม / กลุ่มวิชาชีพ 
ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กรอบการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
 จากนโยบายที่ก าหนด  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผลเป็น
รูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนดพ้ืนที่ในการให้บริการเน้น            
กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการ
วิชาการ  ดังนี้ 

1 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก เยาวชน ฯ  เป็นกลุ่มโครงการที่มหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ทุกคณะ หน่วยงาน ล้วนมีกิจกรรมที่
ให้บริการวิชาการแก่กลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ การให้บริการวิชาการดังกล่าวเป็นการ
สนองพระราชด าริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารด้วย   โดยโครงการในกลุ่มนี้ จะให้บริการวิชาการแก่นักเรียน ครูอาจารย์  ก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานไว้  3 ด้าน คือ 

1)  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  
2)  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย / โรงเรียนเป้าหมาย 

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  ที่ 22   

 โรงเรียนเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 แห่ง 

 โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 7  แห่ง  

 โรงเรียนเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ – 
วิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และ โรงเรียนลือ
ค าหาญวารินช าราบ) 

 โรงเรียนเครือข่าย เพาะพันธ์ปัญญา ร่วมกับ สกว. 

 โรงเรียนเครือข่าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับ โครงการในสมเด็จพระเทพพระรัตน์ฯ 

 โรงเรียนเครือข่ายศิษย์ ม.อุบลฯ ที่ประกอบอาชีพครู     
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2. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพแก่ชุมชน  
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้ง

ในระดับครัวเรือน  ชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ 
เอกชนหรือ ภาคอุตสาหกรรม  

3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการ

ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู  การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยาและสมุนไพร  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การพัฒนาคน 
ชุมชน ให้เป็นสังคมที่มีการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสม ชุมชนมีความน่าอยู่ 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชน / สังคม / กลุ่มวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ชุมชน/ สังคม / กลุ่มวิชาชีพ  เกิดทักษะการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น เรื่องพลังงาน  สิทธิมนุษยชน  
แนวทางในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 

1.  กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน / ผู้รับบริการ  มีการส ารวจข้อมูล
ความต้องการ  ปัญหา / อุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย  

2.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่ระบุไว้ในโครงการ 
4.  วิทยากรหลักเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. การด าเนินงาน / โครงการ  เน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและงบประมาณ  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย ฯ ได้มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร

บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนในภำพรวมของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
สอดคล้องกัน และมีกำรจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร กำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์  ดังตำรำงที่ 1   

ตำรำงที่ 1 แสดงกำรกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอที่โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ตุลำคม โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1  ธันวำคม  โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 1 มกรำคม โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2  มีนำคม  โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 2 เมษำยน โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3  มิถุนำยน  โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 3 กรกฏำคม โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4  กันยำยน โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนไตรมำสที่ 4 กันยำยน โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์  กันยำยน โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชน 

ตุลำคม โฉมสอำงค์ ไชยยงค์ 

 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 2.1 การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน เริ่มตั้งแต่กำรยืนยันกำรด ำเนินโครงกำร/
อนุมัติโครงกำร โดยกำรติดตำมและประเมินกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรและกำรส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ จนจะเป็นกำรสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน ดังตำรำงที่ 2 
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ตำรำงที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  
ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ เวลาที่ใช้ 

1 แจ้งผลกำร
พิจำรณำข้อเสนอ
โครงกำร 

ข้อเสนอที่โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ โฉมสอำงค์ ตุลำคม 15 นำที 

2 ด ำเนินโครงกำร ด ำเนินโครงกำรตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เรื่อง 
กำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรแก่
สั ง ค ม แ ล ะ ง ำ น ท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้ำ
โครงกำร 

ปีงบประมำณ  ตำม
แผนกำร
ด ำเนินงำน 

3 รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำร 

หั ว ห น้ ำ โ ค ร ง ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น
ควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนิน
โครงกำรฉบับสมบูรณ์  

หัวหน้ำ
โครงกำร 

ธันวำคม 
มีนำคม 
มิถุนำยน 
กันยำยน 

30 นำที/
โครงกำร 

- ผู้ประสำนงำนแจ้งกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ 
- ตรวจสอบข้อมูลกำรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ 
- รวบรวมสรุปผลกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำส่ งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  

โฉมสอำงค์
และผู้
ประสำนงำน
คณะ 

ธันวำคม 
มีนำคม 
มิถุนำยน 
กันยำยน 

30 นำที/
คณะ  

4 กำรส่งรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์  

-  บันทึกข้อควำมแจ้ งกำรส่ ง
รำยงำน  
- หัวหน้ำโครงกำรส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ผ่ำนระบบ 
-  ตรวจสอบส่ งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ผ่ำนระบบ 
- รวบรวมสรุปผลกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำส่ งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

โฉมสอำงค์ ตลอด
ระยะเวลำ
กำร
ด ำเนินงำน 

15 นำที/
โครงกำร 
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2.2 การรายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานรายไตรมาส 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  โดยหัวหน้ำโครงกำรแต่ละโครงกำรต้องเข้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร

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 วัน  ทั้งนี้ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมจะ
ด ำเนินกำรแจ้งเตือนให้ทรำบก่อนระบบจะเปิด   

ครั้งที่ 1 ภำยในวันที่ 30 ธันวำคม  
ครั้งที่ 2 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม  
ครั้งที่ 3 ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน  
ครั้งที่ 4 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

ไม่ผ่ำน 

แผนผังกระบวนการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ 1 แสดงแผนผังกระบวนกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 
 
 

เริ่มต้น 

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ กองแผนงำน 

กระบวนกำรติดตำม 

แจ้งหัวหน้ำโครงกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำสผ่ำน

ระบบ 
เพิ่มเติมข้อมูล 

สรุปผลกำรรำยงำย 
แจ้งผลกำรรำยงำนก้ำวรำยไตรมำส  

ตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ 
 

กองแผนงำน ผู้บริหำร/คณะกรรมกำร/ 
คณะ/หน่วยงำน 

จบ 

ผ่ำน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ท ำหนังสือแจ้งไป

ยังคณะ/หน่วยงำนทรำบระยะเวลำกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรรำยไตรมำส 
2. หัวหน้ำโครงกำรเข้ำไปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/ ตำม

ระยะเวลำที่ ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งให้ทรำบ 
3. ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ตรวจสอบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเมื่อครบระยะเวลำที่

ก ำหนด 
4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ำ ผู้รับผิดชอบโครงกำรกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ชัดเจน ส ำนักงำน

ส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งไปยังหัวหน้ำโครงกำรเพ่ิมเติมข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมำยังส ำนักงำนส่งเสริม
บริหำรงำนวิจัยฯอีกครั้ง  

5. ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ สรุปรวมรวบผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุกคณะ/หน่วยงำน  
และแจ้งกลับให้คณะ /หน่วยงำนทรำบ 

6. ในกรณีที่หัวหน้ำโครงกำรเข้ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรฯ ไม่
ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด หัวหน้ำโครงกำรต้องจัดท ำบันทึกข้อส่งรำยงำนควำมรำยงำนควำมก้ำวโครงกำรมำยัง
ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ 
 
2.3 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 กำรติดตำมกำรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ ชุมชน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ก ำกับติดตำมโครงกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้วขอให้ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ผ่ำน
ระบบ  http://www.ubu.ac.th/~sme/report-online/login เมื่อด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำรสรุปผลประเมินควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรก ำหนดไว้ 
ซึ่งจะต้องมีกำรประเมินให้เห็นถึงผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียน
กำรสอน หรือกำรวิจัย และจัดท ำสรุปผลโครงกำรในรูปเล่มรำยงำนเพ่ือเป็นหลักฐำน โดยจัดส่งเล่มรำยงำนผล
ให้ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
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แผนผังการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภำพที่ 2 แสดงกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

ผ่ำน 

กองแผนงำน 

สรุปผลกำรส่งรำยงำน 
แจ้งผลกำรส่งรำยงำน 

  

ผู้บริหำร/คณะกรรมกำร 

เริ่มต้น 

แจ้งคณะ/หน่วยงำน/หัวหน้ำโครงกำร 

แจ้งหัวหน้ำโครงกำรส่ง
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ผ่ำน

ระบบ 

ตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ 

ตรวจสอบข้อมูลผ่ำนระบบ 
 

ส่งคืนแก้ไข 

จบ 

ไม่ผ่ำน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร  และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ท ำหนังสือแจ้งไป
ยังคณะ/หน่วยงำน จัดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์  
 2. หัวหน้ำโครงกำรเข้ำไปส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/ ตลอด
ระยะเวลำที่ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น  

3. ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ตรวจสอบกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
4. ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ำ หัวหน้ำโครงกำรกรอกข้อมูลไม่ครบรูปแบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ แจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงกำรแก้ไขรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และส่งข้อมูล
กลับมำยังส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯอีกครั้ง  

5. ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ รวมรวบ สรุปผลกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ แจ้งกลับให้
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  

 
ภำพที่ 4 แสดงหน้ำต่ำงกำรลงทะเบียน 

3) เมื่อคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงแก้ไขข้อมูล ดังภำพที่ 5  

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียน 
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ภำพที ่5 แสดงหน้ำต่ำงกำรกรอกข้อมูลสมัครสมำชิก 

 

 

 

 

 

 



17 

 

4) กรอกข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ แล้วกดยืนยัน ดังภำพที่ 6 เป็นกำรสมัครเข้ำใช้งำนได้  

 
ภำพที่ 6 แสดงหน้ำต่ำงกำรด ำเนินกำรสมัครสมำชิกส ำเร็จ 

2. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบส าหรับสมาชิก 

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 

 
ภำพที ่9 แสดงหน้ำต่ำงโครงกำรที่ได้รับผิดชอบ  
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2) คลิกขวำ ค ำว่ำรำยงำนด้ำนขวำมือ จำกนั้นมีกำรแถบขึ้นมำ  คลิกค ำว่ำรำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ (1) จะปรำกฏหน้ำจอให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ จำกนั้นให้คลิกรำยงำนตำมรำยไตรมำส ดังภำพ

ที่ 10 

 
ภำพที่ 10 แสดงหน้ำต่ำงสถำนะโครงกำร 

3) หน้ำต่ำงกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ จะมี 3 สถำนะ คือ ยังไม่ด ำเนินโครงกำร  อยู่ระหว่ำงกำร

ด ำเนินงำน และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเลือกให้ตรงกับกำรด ำเนินโครงกำร (1) จำกนั้นก็กรอก

ข้อมูลตำมหัวข้อ แล้วกดยืนยัน (2) เป็นกำรสิ้นสุดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  ดังภำพที ่11 

 
ภำพที่ 11 แสดงหน้ำต่ำงกำรจัดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 

คลิกท่ีปุ่มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (1)  คลิกท่ีปุ่มรำยงำน (2) 

เลือกสถำนะโครงกำร (1) 

ยืนยัน  (2) 
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4) เมื่อกดยืนยันกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำแล้ว  สำมำรถตรวจสอบกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

โดยกำรคลิกค ำว่ำรำยงำน ดังภำพที่ 12 จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำต่ำงผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ดัง

ภำพที่ 14 

 
ภำพที่ 12 แสดงหน้ำต่ำงสถำนะโครงกำร 

 
ภำพที่ 13 แสดงหน้ำต่ำงผลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 

คลิกท่ีปุ่มรำยงำนแล้ว 
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4. ขั้นตอนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  

1) เปิดหน้ำกำรใช้งำนระบบจัดกำรข้อมูลโครงกำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  จะพบหน้ำต่ำงกำร 

Login เข้ำสู่ระบบ  คลิกปุ่มรำยงำน        รำยงำนฉบับสมบูรณ์        เพ่ิมรำยงำน ดังภำพที่ 14 

 
ภำพที่ 14 แสดงหน้ำต่ำงกำรเข้ำสู่กำรจัดกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

2) จะปรำกฏหน้ำจอกำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ จำกนั้นเลือกคลิกแต่ละบทเมื่อแนบไฟล์รำยงำน

ฉบับสมบูรณ์ ดังภำพที่ 15 -16  

 
ภำพที่ 15 แสดงหน้ำต่ำงกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

คลิกท่ีปุ่มรำยงำนฉบับสมบูรณ ์(1) คลิกท่ีปุ่มเพิ่มรำยงำน (2) 
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ภำพที่ 16 แสดงหน้ำต่ำงกำรอัพโหลดรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

3) เมื่อแนบไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์แล้ว จะแสดงสถำนกำรณ์ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ด้ำนขวำมือ 

จึงเป็นกำรสิ้นสุด  ดังภำพที่ 17 

 
ภำพที่ 17 แสดงหน้ำต่ำงกำรจัดกำรรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

  

สถำนะกำรส่งรำยงำน 

คลิกท่ีปุ่มสเีขียวแล้วอัพโหลด
ไฟล์จำกคอมพิวเตอร ์
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 
1.  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าไม่
สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ  

- จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้
ประสานงานระดับคณะ หน่วยงาน เพ่ือชี้แจ้งการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการให้มีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมที่ด าเนินการงาน  
- จัดท าคู่มือการใช้งานระบบจัดการข้อมูลโครงการ
มหาวิทยาอุบลราชธานี 
http://www.ubu.ac.th/~sme/  ให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานระดับคณะ 
หน่วยงาน ทั้งนี้สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ 
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page
=download  

2. รูปแบบกาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์มี
เนื้อหาไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และไม่ตรงตามแผนงานแต่ละปีงบประมาณ  

- จัดท ารูปแบบเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้
ประสานงานระดับคณะ หน่วยงาน ทั้งนี้สามารถดาว
โหลดคู่มือได้ที่ 
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page
=download 
- ก าหนดระยะเวลาการส่งที่ชัดเจนรายงานใน
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
 



24 

บรรณานุกรม 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานส่งเสรมิบริหารงานวิจัยฯ  ส านักงานอธิการบดี  โทร. 1356                                       

ที ่  ศธ 0529.1.4/ว 5015ว 642 วันที ่   815 ธันวาคม 2560            

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 
 

เรียน หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

ในการนี้  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ขอแจ้งผลการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
มานี้  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์ท่านแจ้งหัวหน้าโครงการในสังกัดท่านรายชื่อตามเอกสารแนบ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ผ่านระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่

ชุมชนท่ี  http://www.ubu.ac.th/~sme/ ระหว่างวันที ่1 – 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์  เป็นผู้ประสานงาน   

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 
 

    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์) 

                          รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและพันธกิจสังคม 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ubu.ac.th/~sme/%20ระหว่าง
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ส านักงานอธิการบดี  โทร. 1053                                     

ที่   ศธ 0529.1.4/    วันที่                
เรื่อง  แจ้งผลการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี 
 งบประมาณ 2560  ไตรมาสที่  2  (เดือนมกราคม – มีนาคม  2560) 
 
เรียน เวียน 
          

ตามท่ี  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  แจ้งให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนด าเนินโครงการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560  รายงานความก้าวหน้า
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม  2560  ผ่านระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  
http://www.ubu.ac.th/~sme/   ระหว่างวันที่  1 -  31 มีนาคม  2560  นั้น  

ในการนี้  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ขอแจ้งผลการรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม  
25560 รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้  ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการดังนี้  

1. ก ากับติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
2. ก ากับติดตามการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบบริหารงานบริการวิชาการแก่

ชุมชน  http://www.ubu.ac.th/~sme/  ในไตรมาสถัดไป 
3. โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม

ได้ที่  http://www.ubu.ac.th/~sme/) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป 
 
 
       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ) 
                  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
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บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานส่งเสรมิบริหารงานวิจัยฯ  ส านักงานอธิการบดี  โทร. 1053                                       

ที ่  ศธ 0529.1.4/ 642 วันที ่    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 
 

เรียน เวียน    
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้อนุมัติงบประมาณแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

ในการนี้  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งหัวหน้าโครงการในสังกัดท่าน
ด าเนินการดังนี ้ 

1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 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/ ระหว่างวันที ่1 – 30 กันยายน 2560 

2. โครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบจัดการข้อมูลโครงการฯ และ
จัดท าหนังสือแจ้งมายังส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์  เป็นผู้ประสานงาน   
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 
    
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ) 

                          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ubu.ac.th/~sme/%20ระหว่าง
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ส านักงานอธิการบดี       โทร 1053 

ที ่ ศธ 0529.1.4/            วันที ่              
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 - 2559 

 
เรียน    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 

ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์  ได้งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2559  นั้น บัดนี้  ได้ล่วงเลยระยะเวลาในการด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณแล้ว   

ในการนี้  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้  

1. ปีงบประมาณ 2558 ยังไม่ส่งรายงาน จ านวน 6 โครงการ  กรุณาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 
30 มีนาคม 2560  

2. ปีงบประมาณ 2559 ยังไม่ส่งรายงาน จ านวน 8 โครงการ กรุณาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันท่ี 30 
เมษายน 2560   

ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการส่งตามก าหนด ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอตัดสิทธิ์ข้อเสนอโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส าหรับผู้ติดค้างรายงานฉบับสมบูรณ์              อนึ่ง ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ ต้องขออภัยหากผู้รับผิดชอบได้ส่งรายงานแล้ว  และขอความกรุณาส่งส าเนาหนังสือน าส่งเพื่อจักได้ตรวจทาน
และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป    

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววุฒ)ิ 
                                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน  

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/266615483426230/
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   ส านักงานอธิการบดี         โทร.   3042   
ที่  ศธ  0529.1.4/        วันที่      
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  

 
ตามที่  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินโครงการติดตาม

และประเมินผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจ าปีงบประมาณ 2559  
งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก ากับติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์โครงการ  ดังนั้น  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติขยายเวลาการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   
      
     (นางสาวโฉมสอางค์   ไชยยงค์) 
       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    
                  

                                                                               
          (นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ) 
  หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ     

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/266615483426230/
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  โทร. 1053                                     

ที ่  ศธ 0529.1.4/ วันที ่  
เรื่อง ขออนุมัติขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

 

เรียน อธิกำรบดี  
 
ตำมที่ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ได้อนุมัติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ประจ ำปี

งบประมำณ 2559 แก่หน่วยงำน/คณะต่ำง ๆ เพ่ือด ำเนินงำนตำมแผนนั้น เนื่องจำกมีโครงกำรที่ด ำเนินกำรไม่
เสร็จตำมแผนงำน จ ำนวน 6 โครงกำร รำยละเอียดดังนี้  

ที่ ชื่อโครงการ คณะ/หน่วยงาน สาเหตุการขอขยายเวลา 
1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน

ส ำหรับครูผู้สอนภำษำญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษำ 
ศิลปศำสตร์ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนฉบับ

สมบูรณ์และจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 
2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสอนให้กับ 

ครูผู้สอนภำษำอังกฤษซึ่งมิได้ศึกษำวิชำเอก
ภำษำอังกฤษ 

ศิลปศำสตร์ อยู่ระหว่ำงกำรประชำสัมพันธ์กำร
จัดฝึกอบรม ซึ่งก ำหนดจัดฝึกอบรม
ช่วงเดือน พฤษภำคม – มิถุนำยน 
2560  

3 กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีเครื่องสีข้ำว
กล้องครัวเรือนจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 

วิศวกรรมศำสตร์ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงเครื่องสีข้ำว 

4 โครงกำรห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เคลื่อนที่สู่
ประชำคมอำเซียน ระยะที่ 3 

ส ำนักวิทยบริกำร อยู่ ร ะหว่ ำ งกำ รจั ดซื้ อ  e-book 
ภำษำไทย  

5 วิทยำศำสตร์สัญจร วิทยำศำสตร์ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์และจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 

6 วิทยำศำสตร์เพื่อโรงเรียนในพระพุทธศำสนำ
ส ำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วิทยำศำสตร์ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์และจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย 

 
เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย ในกำรนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ          

จึงขออนุมัติขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2559  จ ำนวน          
6 โครงกำรดังกล่ำว เป็นเวลำ 3 เดือน  ตั้งแต่เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2560 รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   
  
 

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อินทิรำ  ซำฮีร์) 
                                                รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสังคม 

https://www.facebook.com/groups/266615483426230/


 

 

38 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  ส านักงานอธิการบดี  โทร. 1053                                      

ที ่  ศธ 0529.1.4/ วันที ่  
เรื่อง ส่งคืนรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้ด าเนินการ

แก้ไข  

 

เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    คณะบริหารศาสตร์  
 
ตามบันทึกข้อความ ศธ. 0529.13/9281 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการส่ง

รายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 “การสร้างตราสินค้าSMEs สู่ตราสินค้าระดับพรีเมี่ยม” โดยมี ดร.สุมาลี เงยวิจิตร เป็น
หัวหน้าโครงการ นั้น   

ในการนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ตรวจสอบสอบรายงานผลการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวแล้ว  พบว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์และการจัดรูปแบบในการจัดท ารายงานไม่เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงขอส่งคืนรายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข       
และส่งกลับมายังส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

  
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  ไววุฒิ) 
                                            ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/266615483426230/
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โทร.     
ที ่ ศธ   วันที ่            
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริการวิชาการประจ าปี ....... โครงการ  

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

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
 
  ตามที่ คณะ.................. ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี .......... เพื่อ
ด าเนินโครงการ ............................................... จ านวน ................ บาท ความละเอียดทราบแลว้นั้น 
  เนื่องจาก ..................... (มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน, การลาออกของบุคลากร) ท าให้ 
............ (มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย, คณะท างาน, กิจกรรมการด าเนินงาน) คณะ.... จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
......................... (มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจา่ย, คณะท างาน, กิจกรรมการด าเนินงาน) ดังนี้  

(หมวดรายจ่าย, คณะท างาน, กิจกรรมการด าเนินงาน) 
ที่ได้รับอนุมัติเดิม 

(หมวดรายจ่าย, คณะท างาน, กิจกรรมการด าเนินงาน) 
ที่ขอปรับใหม่ 

  
  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
     (.........................................................) 
     ........................................................... 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โทร.     
ที ่ ศธ   วันที ่            
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการบริการวิชาการประจ าปี ....... โครงการ ............................... 

 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
 
  ตามที่ คณะ.................. ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี .......... เพื่อ
ด าเนินโครงการ ............................................... จ านวน ................ บาท ความละเอียดทราบแลว้นั้น 
  ผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดแล้ว ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะ................... จึงขออนุมัติด าเนินโครงการบริการวชิาการดังกลา่วข้างตน้ โดยก าหนดจัด
กิจกรรมในวันที่ ....................................... ณ .........................................  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
     (.........................................................) 
     ........................................................... 
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แบบตอบรับการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ชื่อโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................................... คณะ / ส านัก  ............................................. 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ................................................. บาท 

 การตอบรับการด าเนินงาน 

   ยืนยันด าเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การด าเนินงาน กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ ฯลฯ )   

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................. ...................................................................  
  ขอสละสิทธิ์ การด าเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก   

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

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

      ลงชื่อ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            (            ) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ .............. 
 คณะ/หน่วยงาน  ................................................................................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1.  ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  จ านวนเงนิที่ได้รบัการอนุมัต ิ .............................................. บาท 
3.  จ านวนเงนิที่ใช้จา่ยจริง  ........................................................  บาท 
4.  จ านวนเงนิคงเหลือ  ................................................................ บาท 
5.  สถานะการด าเนินโครงการ   

  ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ   
  ขอขยายระยะเวลาด าเนนิโครงการ 

6.  การประเมินผลส าเร็จของโครงการ   (ร้อยละ) 
 ประเมินโดย   หน่วยงานผู้ด าเนนิโครงการ ส านักงานสง่เสริมบริหารงานวิจัยฯ 
     ผู้รับบริการ  :  
     อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ   ………………  
 มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่       มี               ไม่มี 
7. ปัญหาและอุปสรรคการด าเนนิโครงการ 

- 
8. ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ / และประเด็นที่ต้องติดตาม 

- 
9.  ผลการด าเนินงานที่ผา่นมา   
กิจกรรม ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 
   
   

10. แผนงานที่ขอปรบั (ขอขยายเวลา)  
กิจกรรม ระยะเวลา 

  
  

 

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ 
(...............................................) 

วัน/เดือน/ปี ..................................... 
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รูปแบบการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 ------------------------------------------------------ 
  
 เพ่ือให้การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับก ารจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส านักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ จึงได้
ก าหนดรายละเอียดและรูปแบบในการจัดท ารายงาน ดังนี้ 
 
รูปแบบการจัดท ารายงาน 
 
1.  หน้าปก  ประกอบด้วยรายละเอียด ตามตัวอย่าง 
 
 

 
 
 
   รายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

 
    ช่ือโครงการ  ................................................... 
 
 
               โดย 
           นายบริการ   วิชาการ และคณะ 
 
 
 
    ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
      เดือน ปี ที่ส่งรายงาน 
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2.   เนื้อหาสาระ 
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดพิมพ์เอกสารโดยใช้

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

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

อนุมัติจากอธิการบดี  โดยประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
หลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
กลุม่เป้าหมาย   

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 อ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ 

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

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

 การบรรยายพิเศษเรื่อง “สภาวะโลกร้อน” ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
เป็นวิทยากร 

 การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จ านวน 100 ผลงาน 

 การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า จ านวน 100 ผลงาน 

 การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 10 เรื่อง 

 การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 3 ประเภท คือ ผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ ผู้ได้รับรางวัล คือ นาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
5.    การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 ให้รายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการในส่วนต่าง ๆ ได้แก่  

 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ให้สรุปจ านวนผู้ร่วมโครงการและ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ของจ านวนและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 การประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ถึงผลส าเร็จการด าเนินงานและ 
o การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ให้ระบุถึงรายละเอียดในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
หรือไม ่

o ความส าเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน  ให้ระบุถึงรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินงาน ที่น าการบริการวิชาการเข้าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน  
ตามที่ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานไว้ในส่วนที่ 3.  รวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา 

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

o การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 
o คุณสมบัติและจ านวนผู้ร่วมโครงการ  เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

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

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

5. ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ  ให้ระบุถึงความรู้ใหม่ที่ได้จากการจัดโครงการบริการ
วิชาการ ซึ่งอยากจะเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้ 

 
6.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

o การด าเนินโครงการ 
o การบูรณาการกับการเรียนการสอน   
o การบูรณาการกับการวิจัย   

ภาคผนวก ประกอบด้วย 
1. ชื่อและท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร่วมโครงการ   

(บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel) 
2. ภาพกิจกรรม 
3. เนื้อหาสาระ / เอกสารประกอบการอบรม 
4. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




