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ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการที่จะพัฒนาฐาน
ข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นและน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญมาใช้
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ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง  จากแนวคิดดังกล่าว ส�ำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั ได้พฒ
ั นาฐานข้อมูลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมขึ้น โดยอาศัยการท�ำงานผ่านระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโครงการ
แก่มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั ส�ำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั ได้เริม่ ใช้งานระบบดังกล่าวผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เนตแล้ว
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ใช้งานระบบขึน้ เพือ่ เผยแพร่ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานได้นำ� ไปศึกษาและใช้ในการบริหาร
งานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
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ส�ำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย

สารบัญ
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตและข้อจ�ำกัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนประกอบของระบบ
ผู้ใช้งานระบบ
การใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
แนะน�ำเมนูการใช้งาน
หน้อจอ เพิ่มโครงการ
หน้าจอ โครงการที่ผ่านการพิจารณา
หน้าจอ รายละเอียดโครงการ
หน้าจอ ขออนุมัติจัดกิจกรรม
หน้าจอ รายงานความก้าวหน้า
หน้าจอ รายงานฉบับสมบูรณ์
หน้าจอ รายงานโครงการในความรับผิดชอบ
หน้าจอ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
หน้าจอ แก้ไขรหัสผ่าน
หน้าจอการท�ำงานเพิ่มเติมส�ำหรับผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับคณะ
แนะน�ำเมนูการใช้งาน
หน้าจอ โครงการที่เสนอของบประมาณ
หน้าจอ ผลการพิจารณา
หน้าจอ ผลการด�ำเนินงาน
หน้าจอ ผู้ใช้งาน
หน้าจอ แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
Tip and Trick
ลืมรหัสผ่าน
ไม่พบข้อมูลโครงการ
บันทึกโครงการส�ำเร็จ
รายงานความก้าวหน้าไม่ได้

1
1
1
1
2
2
4
4
8
16
17
18
21
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คู่มือการใช้งาน
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
---------------------------------ความเป็นมา
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการที่จะ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นและ
นํา ข้ อมู ลที่สํ า คั ญ มาใช้ ประกอบการพิ จ ารณาการดํ า เนิน งานของมหาวิ ท ยาลัย ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดการดําเนินงานเพื่อพัฒนาประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดดังกล่าว สํานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย ได้พัฒนาฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมขึ้น โดยอาศัยการทํางานผ่าน
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโครงการแก่มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ได้เริ่มใช้งานระบบดังกล่าวผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เนตแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเห็นความสําคัญของข้อมูลที่จะได้จากระบบ
ดั ง กล่า ว จึง ได้จัด ทํ า คู่ มือ การใช้ ง านระบบขึ้น เพื่อ เผยแพร่ ใ ห้กับ ผู้รับ ผิด ชอบโครงการ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ประสานงานได้นําไปศึกษาและใช้ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัย ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เนต
ขอบเขต ข้อจํากัดของระบบ
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการใช้เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้
สะดวก
2. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยํา สามารถใช้วางแผนการดําเนินงานหรือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม1
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ส่วนประกอบของระบบ
โดยภาพรวมของระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
การบันทึกโครงการ การบริหารโครงการ การรายงานผลการดําเนินงานและการรายงานผล โดย
ส่แต่วลนประกอบของระบบ
ะส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบันทึกโครงการ เป็นส่วนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่มีความประสงค์จะเสนอขอ
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กันยายน ส่วนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะส่งภายใน 30 วัน
3 เดือนมิถรายงานสถานะการดํ
ุนายน และครั้งที่ 4 าเดืเนิอนนโครงการ
โครงการ
3.2 ้นสุส่ดวนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะส่งภายใน 30 วัน หลังจากโครงการสิ้นสุด
หลังจากโครงการสิ
4. การรายงานผล เป็นการแสดงผลข้อมูล สถิตติ ่าง ๆ ของผู้รบั ผิดชอบโครงการที่มีการ
ผูบัน้ใช้ทึงกานระบบ
ไว้ในระบบ ได้แก่ รายงานด้านงบประมาณ รายงานพืน้ ที่ดาํ เนินการ รายงานจํานวนผู้เข้าร่วม
พัฒนา สําหรัาบเนิผู้ในช้โครงการ
งาน 5 กลุ่ม คือ
โครงการ ระบบได้
รายงานสถานะการดํ
อาจารย์/บุคลากร ที่ต้องการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการระดับคณะ หน่วยงาน
ผู้ใช้งานระบบ
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ระบบได้
นา สําหรั
้ใช้งาน 5 กลุ่ม คือ

ผู้บริพหัฒารคณะ
หน่บวผูยงาน
อาจารย์
/บุ/บุคคลากร
ที่ตท้อรยาลั
าเนินโครงการบริ
ารวิชาการ
อาจารย์
ับงการดํ
ผิดยชอบโครงการ
ที่ต้อกงการด�
ำเนินโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหารระดั
บลากร/ผู
มหาวิ
หน้าทีล่ทะกลุ
ี่รับผิ่มดชอบงานด้
านบริากถึารวิ
ชาการระดั
บคณะ
หน่วยงาน
งและดํ
าเนินการผ่
านระบบต่
างกันที่ไดัด้งรนีับ้ มอบหมาย
ซึ
่งผู้ใเจ้ช้างานแต่
มีสิทธิ์ในการเข้
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
 ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมาย
 ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและดําเนินการผ่านระบบต่างกัน ดังนี้
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หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
2คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

ประเภทผู้ใช้งาน

สิทธิการใช้งาน

• อาจารย์ / บุคลากร มอบ./
ผู้รับผิดชอบโครงการ

•
•
•
•
•

บันทึก / แก้ไข ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ขออนุมัติด�ำเนินโครงการ
รายงานผลการด�ำเนินงานฉบับสมบูรณ์
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / สิทธิ์ / รหัสผ่าน ของ
ตนเอง

• เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบงานบริการ
วิชาการระดับคณะหน่วยงาน

• บริหารจัดการ ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
ของบุ ค ลากรภายในคณะที่ สั ง กั ด ได้ ทุ ก
โครงการทุกรายการ
• แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / สิทธิ์ / รหัสผ่าน ของ
บุคลากรทุกคนภายในคณะที่สังกัด

• ผู ้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

• บริหารจัดการ ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
ของบุ ค ลากรภายในคณะที่ สั ง กั ด ได้ ทุ ก
โครงการทุกรายการ
• แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / สิทธิ์ / รหัสผ่าน ของ
บุคลากรทุกคนภายในคณะที่สังกัด
• เสนอความเห็ นต่ อ ผู ้ บริ ห ารเพื่ อ พิ จารณา
อนุมัติการด�ำเนินโครงการ

• ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน

• พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุมตั ดิ ำ� เนิน
โครงการต่างๆ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

• ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

• อนุมัติการด�ำเนินโครงการ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

3

การใช้ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ผู้ที่จะใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการได้ ต้องทําการลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อน ซึ่ง
การลงทะเบียนจะเป็นแบบเปิด คือ ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ที่

http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page=register
http://www.ubu.ac.th/~sme/index.php?page=register

ภาพที่ 1 หน้าจอลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน
เมื่อบัน ทึก ข้อมูล ส่วนตัวเรีย บร้อยแล้ว ตอนท้า ยของแบบฟอร์มท่า นจะกํา หนด ชื่อและ
รหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ต้องจดบันทึกหรือจําไว้ เพื่อใช้ในการเข้าใช้งาน
ต่อไป
แนะนําเมนูการใช้งาน
หลัง จากที่ล งทะเบีย นเรีย บร้อ ยแล้ ว ก็ส ามารถเข้า ใช้ง านระบบบริห ารโครงการบริก าร
วิชาการได้ โดยเข้าไปหน้าจอหลักที่ www.ubu.ac.th/~sme/index.php
www.ubu.ac.th/~sme/index.php
4

หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
4คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการได้ที่เมนูด้านซ้ายมือ

ใช้ชื่อ และ รหัสผ่านที่ได้จากการการสมัคร

ใช้ชื่อ และ รหัสผ่านที่ได้จากการการสมัคร
ครั้งแรก เพื่อเข้าใช้งานในระบบทุกครั้ง
ครั้งแรก เพื่อเข้าใช้งานในระบบทุกครั้ง

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักงานบริการวิชาการแก่สังคม
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเห็นหน้าจอการทํางาน ดังภาพที่ 3

การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
คู่มือการใช้งานระบบบริคู่มหือารโครงการบริ
การวิ
ชาการแก่สการวิ
ังคมชาการแก่5สังคม

5

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักของระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะมีเมนู เพื่อการใช้งานหน้าต่าง ๆ ดังนี้
หน้าหลัก
จัดการโครงการ
รายงาน
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ

6

จะแสดงหน้าจอ www.ubu.ac.th/~sme/index.php
www.ubu.ac.th/~sme/index.php
เป็นเมนูที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ
เป็นเมนูที่ใช้ในการจัดการรายงานโครงการบริการวิชาการ
เป็นเมนูสําหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
เป็นเมนูสําหรับแก้ไขรหัสในการเข้าใช้งานระบบ
เลือกเพื่อออกจากระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ

หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
6คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

เมนูต่าง ๆ มีรายละเอียดย่อย ดังนี้
เมนู จัดการโครงการ เป็นเมนูเกี่ยวกับการจัดการโครงการ ซึ่งมี
เมนูย่อย 4 เมนู คือ
1. เพิ่ ม โครงการ ใช้ เ มื่ อ ต้ อ งการเสนอโครงการเพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณประจําปี
2. โครงการที่ผ่านการพิจารณา จะแสดงสถานะของโครงการ
ว่ า อยู่ ใ นขั้ น ตอนใดในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงแจ้งผลการพิจารณาว่าได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่ได้รับ
อนุมัติ
3. รายละเอี ย ดโครงการ จะแสดงรายชื่ อ โครงการทั้ ง หมดที่
บันทึกไว้ในระบบ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการสามารถแก้ไขรายละเอียด
ลบ พิมพ์ ข้อเสนอโครงการของท่านได้จากหน้าจอนี้
4. ขออนุ มัติจั ด กิ จ กรรม ใช้ สํ า หรั บ ขออนุ มั ติ จั ด กิ จ กรรมตาม
โครงการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว
เมนู รายงาน เป็นเมนูเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินโครงการ
และการแสดงผลข้อมูลโครงการที่มีในระบบ ประกอบด้วยเมนูย่อย 4
เมนู คือ
1. รายงานความก้าวหน้า ใช้เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ เพื่อ ส่ง รายงานฉบับ สมบูร ณ์ เมื่อ
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
3. รายงานโครงการในความรั บ ผิ ด ชอบ แสดงข้ อ มู ล สถิ ติ
จํานวนโครงการ แยกตามปีงบประมาณและสถานะของโครงการ
4. พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ แสดงข้ อ มู ล พื้ น ที่ ก ารดํ า เนิ น โครงการใน
รูปแบบแผนที่ google map
คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม7
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เริ่มการใช้งาน
หน้าาจอ
จอ “เพิ
“เพิ่ม่มโครงการ”
โครงการ”
1 หน้

ใช้ บั น ทึ ก ข้ อ เสนอโครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณประจําปี จากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เมื่อคลิ๊กที่เมนูแล้ว
จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4

หน้าจอการทํางาน “เพิ่มโครงการ”

ผู้ใช้งาน เลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึก แต่ไม่ต้องเลือกคณะที่สังกัด
เพราะระบบได้ตั้งค่าอัตโนมัติ ตามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนั้น หากมีการบันทึกข้อมูล คณะ
หน่วยงานที่สังกัดไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อน
เสร็จแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเริ่มบันทึกรายละเอียดของโครงการตามที่ระบบ
ได้จัดทําไว้แล้ว ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5
8

หน้าจอการบันทึกรายละเอียดโครงการ

านระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่กสังารวิ
คม ชาการแก่สังคม
8 คู่มือการใช้
คู่มืองการใช้
งานระบบบริ
หารโครงการบริ

จากภาพที่ 5 แถบเมนู 1. ลักษณะโครงการ มีรายละเอียดทีต่ ้องบันทึก 3 หัวข้อ คือ
 ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการที่ต้องการเสนอของบประมาณ ชื่อโครงการควรตั้งให้
สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อได้ชัดเจนว่าเนื้อหาสาระของสิ่งที่จะทําคืออะไร
 ลักษณะโครงการ ให้เลือกลักษณะของโครงการว่ามีการดําเนินงานในรูปแบบใด
 ความสอดคล้องกับมาตรการ นโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ระบุความสอดคล้องของ
โครงการ ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรการในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในด้ า นใด ซึ่ ง โครงการที่ ดี ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรการและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้วย
เมื่อบันทึกครบทุกหัวข้อแล้ว คลิ๊กที่ปุ่มถัดไป เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6

หน้าจอการบันทึกรายละเอียดโครงการ

ในหน้าจอนี้ มีรายละเอียดที่ต้องบันทึกในข้อเสนอโครงการ 4 หัวข้อ คือ
คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม9
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ผูผู้ร้รับับผูผิ้รผิับดดชอบ
หมายถึ
ระบบจะตั
ให้
นเข้เข้นาาเข้า

ผิชอบ
ดชอบหมายถึ
หมายถึ
งง ผูผูง้ร้รับับผูผิ้ผิรดับดชอบโครงการ
ผิชอบโครงการ
ดชอบโครงการ
ซึซึ่ง่งระบบจะตั
ซึ่งระบบจะตั
้ง้งค่ค่าา้งให้
ค่าผผใหู้้ทู้ที่ลผี่ล๊อู้ท๊อกอิ
ี่ลกอิ๊อนกอิ
ใช้งงใช้
านงาน
หน้
าโครงการโดยอั
โครงการโดยอั
นมั
ติ ิ ตส่ส่ิ ววนผู
นผู
้ร่ว่วมรั
มรั
ใช้
าน
มีมีสสถานะเป็
มีถานะเป็
สถานะเป็
นนหัหัวนวหน้
หัวาหน้
าโครงการโดยอั
ตติโิโนมั
ติโตนมั
ส่ว้รนผู
้ร่วบบมรัผิผิดบดชอบโครงการ
ผิชอบโครงการ
ดชอบโครงการ
ให้
ลืออเกจากรายชื
กจากรายชื
นระบบฐานข้
อือื่น่นอืๆๆ่นให้
ๆเเลืให้
ลือกจากรายชื
่อ่อทีที่มอ่มีใทีีในระบบฐานข้
่มีในระบบฐานข้
ออมูมูลอลมูล
หลั
หลักหลั
กการและเหตุ
การและเหตุ
เป็นนเป็ส่ส่วนวนที
นที
่ให้ห้ขข่ใ้อห้้อมูขมูล้อลความสํ
ของโครงการ
หลั
กการ
การ

กการและเหตุ
ผผลลผลเป็
ส่ว่ในที
มูความสํ
ลความสํ
าาคัคัญญาคัของโครงการ
ญของโครงการ
ซึซึ่ง่งหลั
ซึ่งกหลั
กการ
นทีย่ดนที
่ดี ี ควรตอบคํ
ควรตอบคํ
ถาม
ไมต้
งทํอาางทํ
โครงการนี
จะทํ
อย่าาาอย่
งไรหรื
โดย
เขีเขียยเขี
นที
่ดี ควรตอบคํ
าาถาม
าถาม
33 ข้ข้3ออข้คืคือออคืทํทํอาาไมต้
ทําไมต้
อองทํ
โครงการนี
าโครงการนี
้ ้ จะทํ
้ จะทํ
าาอย่
งไรหรื
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จากภาพที่ 7 มีรายละเอียดที่ต้องบันทึก 2 หัวข้อหลัก คือ
 การดํ า เนิ น โครงการ ให้ ผู้ เ สนอโครงการ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดของการดํ า เนิ น
โครงการว่า มีกิจกรรมและวิธีดําเนินงานอย่างไรบ้าง จากนั้นนํากิจกรรมและวิธี
ดําเนินงานมาเติมในหัวข้อแผนการดําเนินงาน โดยเพิ่มกรอบเวลาในการปฏิบัติใน
แต่ละกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
 กําหนดการดําเนินงาน ในหัวข้อนี้ ผู้เสนอโครงการต้องบันทึกระยะเวลาในการ
ดําเนินงานตลอดโครงการโดยเลือกจากปฏิทินของระบบ และสําหรับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา ต่าง ๆ ต้องบันทึกรายละเอียดกําหนดการของ
การจัดอบรมที่มีในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุน
เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปที่หน้าจอต่อไปดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8

หน้าจอการบันทึกรายละเอียดโครงการ

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สัง11

11

จากภาพที่ 8 มีรายละเอียดที่ต้องบันทึก 4 หัวข้อ คือ
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง เมื่อโครงการนี้สําเร็จแล้ว จะมีผลลัพธ์อะไร
เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมโครงการหรือชุมชนสังคมในวงกว้าง ซึ่งอาจจะเป็นผลลัพธ์
ทางเศรษฐกิจ เช่น สร้างรายได้แก่ผู้ร่วมโครงการ เป็นจํานวนเท่าไร/เดือน
หรือ สามารถลดรายจ่ายลงได้เท่าไร ผลลัพธ์ทางสังคม เช่น เกิดความผูกพัน
ของคนในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐาน ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดพื้นที่
ป่าต้นน้ํา ลดขยะสิ่งปฏิกูลในชุมชน
 ตัว ชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ใช้เพื่อประเมิน ว่าการดํา เนิน โครงการ
สําเร็จหรือไม่ ซึ่งอาจกําหนดได้จากหลากหลายส่วน ขึ้น กับว่า จะนําไปใช้
ประโยชน์อะไร ในที่นี้มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวชี้วัดตาม สํานักงบประมาณ
ซึ่งมี 5 ตัวชี้วัด คือ จํานวนผู้ร่วมโครงการ ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
ผู้ร่วมโครงการที่คาดว่า/นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้ร่วมโครงการ และความคุ้มค่าของงบประมาณต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ตอบโจทย์เรื่องประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งกําหนดไว้ 2 เรื่อง คือ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน และ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย โดยกดปุ่ม
เพื่อเพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว
 พื้นที่ดําเนินโครงการ การกําหนดพื้นที่ดําเนินโครงการ จะอ้างอิงถึงกลุ่ม
บุค คลที่เป็น กลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ ของโครงการว่าเป็น อยู่ใ นพื้ น ที่ไหน
ไม่ใช่พื้นที่ที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบว่ามีกลุ่มประชาชน/
ชุมชนจากที่ไหนบ้างที่ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัย โดยกดปุ่ม
เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ดําเนินโครงการ
เสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปที่หน้าจอต่อไปดังภาพที่ 9

12

คู่มือการใช้
หารโครงการบริ
การวิชหาการแก่
สังคม การวิชาการแก่สังคม
12 งานระบบบริ
คู่มือการใช้
งานระบบบริ
ารโครงการบริ

ภาพที่ 9

หน้าจอการบันทึกรายละเอียดโครงการ
คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิสชังาการแก่
คม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
คม สัง13

13

จากภาพที่ 9 หน้าจอบันทึกรายละเอียดงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องบันทึก
รายละเอียดงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ต่าง ๆ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อเพิ่มรายละเอียดค่าใชจ่าย
เมื่อเสร็จแล้วคลิ๊กปุ่ม “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่หน้าจองบประมาณ (ต่อ) ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10
14

หน้าจอการบันทึกรายละเอียดโครงการ

คู่มือการใช้
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
14
คู่มงานระบบบริ
ือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม “ยืนยันการกรอกข้อมูล” ถือว่าการ
บันทึกข้อมูลโครงการสําเร็จเรียบร้อย
ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ แ ล้ ว นี้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการสามารถเข้ า ไปทํ า การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินโครงการและลงนาม
อนุมัติในเอกสารโครงการ

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม15

15

หน้าจอ
าจอ“โครงการที
“โครงการที่ผ่ผา่านการพิ
นการพิจจารณา”
ารณา”
2 หน้

ภาพที่ 11

หน้าจอโครงการที่ผ่านการพิจารณา

จากภาพที่ 11 หน้าจอ โครงการที่ผ่านการพิจารณา จะแสดงรายชื่อโครงการทั้งหมดที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ บั น ทึ ก ไว้ ใ นระบบ โดยจะแสดงปี ง บประมาณที่ เ สนอโครงการ
ชื่อโครงการ สถานะการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง ผลการพิจารณาว่าได้รับอนุมัติงบประมาณหรือไม่
ได้รับการอนุมัติ และการตอบรับยืนยันดําเนินโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ

16

หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
16คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

3 หน้าจอ “รายละเอียดโครงการ”


ภาพที่ 12

หน้าจอ รายละเอียดโครงการ

ภาพที่ 12 หน้าจอ รายละเอีย ดโครงการ จะแสดงรายชื่อโครงการ เรียงตามลํา ดับจาก
ปี ง บประมาณล่ า สุ ด ลงไป ซึ่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ สามารถที่ จ ะแก้ ไ ขรายละเอี ย ดโครงการได้
โดยคลิ๊กที่ภาพ
และสามารถพิมพ์เอกสารหรือส่งออกไปที่โปรแกรม Word ได้โดยคลิ๊ก

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิสชาการแก่
คม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สัง17

17

าจอ“ขออนุ
“ขออนุมัตมิจัตัดิจกิัดจกิกรรม”
จกรรม”
4 หน้หน้
าจอ

ภาพที่ 13

หน้าจอ ขออนุมัติจัดกิจกรรม

หน้าจอ ขออนุมัติจัดกิจกรรม ใช้เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กําหนดเวลาที่ชัดเจนที่จะจัด
กิจกรรมหลัก ตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมตั ิงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเข้ามาบันทึก
ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการที่หน้าจอนี้
เมื่อเข้าสู่หน้าจอแล้ว จะปรากฎรายละเอียดดังภาพที่ 13 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ คลิ๊กปุ่ม
ข้อความ สีแดง “ขออนุมัติจัดกิจกรรม” ซึ่งจะปรากฏหน้าจอการทํางาน ดังภาพที่ 14

18

คู่มือการใช้
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังคม
18
คู่มงานระบบบริ
ือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังคม

ภาพที่ 14

หน้าจอบันทึกข้อมูลขออนุมัติจัดกิจกรรม

จากภาพที่ 14 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องบันทึกรายละเอียดในแบบการขออนุมัติจัดกิจกรรม
3 ส่วน คือ
 เลขที่ ศธ หนังสือ ของคณะ หน่วยงาน
 วันที่ เดือน ปี ที่จะดําเนินงาน
 สถานที่ท่ดี าํ เนินงาน
เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก๊ ที่ปุ่ม “ส่งบันทึก” ถือว่าการส่งคําขออนุมัติจัดกิจกรรม
เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งต่อคําขอดังกล่าวไปถึงผูบ้ ริหารของคณะ หน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นและส่ง
ถึงมหาวิทยาลัย ต่อไป
ระบบขออนุ
ระบบขออนุมมัตัติจัดิจกิัดจกิกรรม
จกรรมสามารถบั
สามารถบันนทึทึกได้
กได้ททั้งหมด
ั้งหมด44 ครั
ครั้ง้ง
เพืเพื่อ่อใช้ใช้กกรณี
รณีทที่บี่บางโครงการมี
างโครงการมีกการจั
ารจัดดกิกิจจกรรมย่
กรรมย่ออยมากกว่
ยมากกว่า า11 ครั
ครัง้ ้ง
คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิสชาการแก่
คม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สัง19

19

จากภาพที่ 13 เมื่อคําขออนุมัติจัดกิจกรรม ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว

จะปรากฏปุ่มสีเขียวข้อความ “อนุมัติแล้ว” และเมื่อคลิ๊กที่ปุ่มข้อความดังกล่าว จะปรากฏหน้าจอ
ดังภาพที่ 14 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการขอยืมเงินจาก
คณะ หน่วยงาน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไป

ภาพที่ 15

20

หน้าจอ “ผลการอนุมัติจัดกิจกรรม”

คู่มือการใช้
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
20
คู่มงานระบบบริ
ือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

าจอ“รายงานความก้
“รายงานความก้าวหน้า””
5หน้หน้
าจอ
ตามที่ไ่ได้ด้กกล่ล่าาวถึวถึงในตอนต้
งในตอนต้
า มหาวิ
ทยาลั
กําหนดให้
มีก ารรายงานความก้
วหน้าำการ
ตามที
นว่นาว่มหาวิ
ทยาลั
ยก�ำยหนดให้
มีการรายงานความก้
าวหน้าการด�
เนิน
ดําเนินงานทุก 3 เดือน รวม
ตลอดปี
โดยครั้งทีโดยก�
่ 1 กําำหนดให้
หนดรายงานในเดื
อนธันวาคม
โครงการรายไตรมาสงานทุ
ก 34เดืครั
อน้ง รวม
4 ครังง้ บประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
ครัง้ ที่ 1 ก�ำหนดรายงาน
ครั้งทีอ่ นธั
2 เดื
อนมีนครั
าคม
้งทีอ่ 3นมีเดืนอาคม
นมิถครัุนายน
4 เดือและครั
นกันยายน
ในเดื
นวาคม
้งที่ ครั
2 เดื
้งที่ 3 และครั
เดือนมิ้งถทีุน่ ายน
้งที่ 4 เดือนกันยายน
เมื่อคลิ๊กเมนู รายงานความก้าวหน้า จะปรากฏหน้าจอการทํางาน ดังภาพที่ 16 โดยจะ
ปรากฏรายชื่อโครงการในความรับผิดชอบ ชื่อหัวหน้าโครงการ และปุ่มข้อความการทํางานที่แสดง
สถานะของรายงานความก้าวหน้า 3 สถานะที่แตกต่างกัน ดังนี้
 ปุ่ ม สี น้ํ า เงิน ข้ อความ “รายงานความก้ า วหน้า ” หมายความว่ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในไตรมาสนั้นได้
 ปุ่ ม สี เ ขี ย ว ข้ อ ความ “รายงานแล้ ว ” หมายความว่ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ร ายงาน
ความก้าวหน้า ในไตรมาสนั้นแล้ว
 ปุ่ ม สี แ ดง ข้ อ ความ “ไม่ ร ายงาน” หมายความว่ า ผู้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ไ ด้ ร ายงาน
ความก้าวหน้าในไตรมาสนั้น และไม่สามารถเข้าไปรายงานได้เพราะเลยเวลาที่
กําหนด

ภาพที่ 16

หน้าจอรายงานความก้าวหน้า
คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม
21

21

ภาพที่ 17 (ก) หน้าจอการทํางานของระบบรายงานความก้าวหน้า
กรณีเลือกสถานะ ยังไม่เริ่มดําเนินโครงการ / อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ

ภาพที่ 17 (ข) หน้าจอการทํางานของระบบรายงานความก้าวหน้า
กรณีเลือกสถานะ ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
22

คู่มือการใช้คูง่มานระบบบริ
ารโครงการบริหการโครงการบริ
ารวิชาการแก่สังคม
22
ือการใช้งหานระบบบริ
การวิชาการแก่สังคม

เมื่อผู้รับผิดชอบ คลิ๊กที่ปุ่มสีน้ําเงิน “รายงานความก้าวหน้า” ระบบจะทํางานโดยปรากฏ
หน้าจอการทํางานดังภาพที่ 17 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องบันทึกข้อมูล ดังนี้
 เลือกสถานะการดําเนินงาน ซึ่งมี 3 สถานะ คือ
o ยังไม่เริ่มดําเนินโครงการ หมายถึง ยังไม่เริ่มดําเนินกิจกรรมใด ๆ ตาม
แผนที่กําหนดไว้ในโครงการ ต้องระบุเหตุผลถึงการที่ยงั ไม่เริ่มดําเนินงาน
o อยู่ระหว่างดําเนิน โครงการ หมายถึง เริ่มดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุ รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้ว
เช่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการอบรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
o การดําเนินโครงการแล้วเสร็จ หมายถึง ได้จัดกิจกรรมสําคัญ ตามแผนที่
กําหนดไว้ในโครงการเสร็จแล้ว ซึ่งต้องระบุรายละเอียด
o วันที่ดําเนินการจริ
แล้งวเสร็จ
o คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการจริงว่าเป็นคนกลุ่มไหน จากพื้นที่ไหน
เช่น นัก เรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือ ข่าย ม.อุบล
ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
o จํานวนผู้ร่วมโครงการจริง โดยอ้างอิงจากการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยต้องแนบไฟล์รายชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อ
ได้ของผูร้ ่วมโครงการ (.Xls)
o ภาพกิจกรรม ให้ส่งภาพกิจกรรมในระบบได้ไม่เกิน 6 ภาพ

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม
23

23

6 หน้หน้
าจอ
บสมบู
รณ์รณ์
””
าจอ“รายงานฉบั
“รายงานฉบั
บสมบู
เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมใช้การส่งแบบเอกสาร แต่ปัจจุบันได้
พัฒ นาระบบการส่ง รายงานฉบับ สมบูร ณ์ใ นรู ป แบบไฟล์อิ เล็ก ทรอนิก ส์ โดยส่ ง ผ่า นระบบบริห าร
โครงการ ฯ ที่เมนู “รายงานฉบับสมบูรณ์” ซึ่งรายละเอียดในการจัดทํารายงานเพื่อส่งผ่านระบบ
ดังกล่าว แบ่งเป็น 5 บทหรือ 5 ส่วน ได้แก่
 หน้าจอ
สมบูรณ์”ว ย หน้ า ปก คํ า นํา สารบั ญ รายละเอี ย ดของโครงการ
ส่วนที“รายงานฉบั
่ 1 ส่วนนํา บประกอบด้
บริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติ
น งานที่
ส่ว่อนที
าเนิวนเสร็
งานจริ
ง ตอธิถุปบระสงค์
ายรายละเอี
่ยวข้อ งกับผลการดํ
เมื
ดํา่เนิ2นผลการดํ
โครงการแล้
จตามวั
แล้ว ผูย้รดที
ับผิ่เดกีชอบโครงการต้
องจัดาทํเนิารายงาน
เกิ
ดขึ้นจริางเนิตามลํ
าดับหัวข้บอ สมบู
คือ รณ์ส่งให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมใช้การส่งแบบเอกสาร แต่ปัจจุบันได้
ผลการดํ
นโครงการฉบั
 งรายชื
่อวิทยากรการฝึ
รายชื่อผูอ้คิ เวบคุ
ม / ผู้ดกําส์เนิโดยส่
นงานง ผ่า นระบบบริห าร
พัฒ นาระบบการส่
รายงานฉบั
บ สมบูรกณ์อบรม
ใ นรู ป/แบบไฟล์
ล็ก ทรอนิ
เนื้อหาสาระของการฝึ
/ ขอบเขตยดในการจั
/ กิจกรรมดทํการดํ
าเนินงาน่อส่งผ่านระบบ
โครงการ ฯ ที่เ
มนู “รายงานฉบั
บสมบูรณ์กอบรม
” ซึ่งรายละเอี
ารายงานเพื
าหนดการจั
ดังกล่าว แบ่งเป็
น 5 กํบทหรื
อ 5 ส่วดนอบรม
ได้แก่/ กําหนดการจัดกิจกรรม
ส่วนที่ 1 รายชื
ส่วนนํ่อผูา ้เข้ประกอบด้
หน้ า่อปก
สารบั ญ รายละเอี ย ดของโครงการ
าร่วมอบรมว/ย รายชื
ผู้เข้าคํร่าวนํมกิา จกรรม
บริการวิชาการที่ได้รการบู
ับอนุมรัตณาการโครงการบริ
ิ
การวิชาการกับการเรียนการสอน
ส่วนที่ 2 การบู
ผลการดํ
าเนินงานจริง อธิ
บายรายละเอี
ยดทีจ่เัยกี่ยวข้อ งกับผลการดํา เนิน งานที่
รณาการโครงการบริ
การวิ
ชาการกับการวิ
เกิดขึ้นจริง ตามลําดับหัวข้อ คือ
ส่วนที่ 3 การประเมิ
นผลการดํกาอบรม
เนินโครงการ
นผลระหว่างการดําเนิน
รายชื่อวิทยากรการฝึ
/ รายชื่อให้ผู้ครายงานการประเมิ
วบคุม / ผู้ดําเนินงาน
โครงการโดยใช้
แบบประเมิ
นผลตามที่มหาวิกทอบรม
ยาลัย/กําขอบเขต
หนดและการประเมิ
นผลตามที
่ผู้รับผิดชอบ
เนื้อหาสาระของการฝึ
/ กิจกรรม การดํ
าเนินงาน
โครงการจัดทําเพิ
ตามลําดับดอบรม
หัวข้อ ดั/ งกํนีา้ หนดการจัดกิจกรรม
่มเติกํมาหนดการจั

ความพึง/พอใจของผู
 ผลการประเมิ
รายชื่อผู้เข้าร่วนมอบรม
รายชื่อผู้เข้้ราับร่บริ
วมกิกจารกรรม

นระดับความรู
้ของผู
ร้ ับบริกบาร
 ผลการประเมิ
การบูรณาการโครงการบริ
การวิ
ชาการกั
การเรียนการสอน

ผลการประเมิ
น
ความสํ
า
เร็
จ
ตามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ของโครงการ
จัย
 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิ
 ผลการประเมินความสําเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย
ส่วนที่ 3 การบรรลุ
การประเมิเป้นาผลการดํ
ให้รายงานการประเมินผลระหว่างการดําเนิน
หมายตัวาชีเนิ้วัดนทีโครงการ
่กําหนดในโครงการ
โครงการโดยใช้
่มหาวิทอยาลั
ยกําหนดและการประเมิ
นผลตามที่ผู้รญับผิหาอุ
ดชอบ
ปสรรคที่
ส่วนทีแ่ บบประเมิ
4 ปัญหานอุผลตามที
ปสรรคและข้
เสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอปั
โครงการจั
ดทําเพิา่มเนิเตินมโครงการเพื
ตามลําดับ่อหัให้วผขู้้เอกี่ยดัวข้
งนีอ้ งได้รับทราบและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น
เกิดขึ้นจากการดํ
 ปัผลการประเมิ
นความพึงาพอใจของผู
้รับบริการ
หาอุปปสรรคในการดำ�เนิ
สรรคในการดํ
นโครงการ
ญญหาอุ
นเนิโครงการ
นระดัรบณาการงานบริ
้ของผูกร้ ารวิ
ับกบริชารวิ
การชาการกั
 ปัผลการประเมิ
หาอุปปสรรคการบู
สรรคการบู
รความรู
ณาการงานบริ
บการเรี
ยนการสอน
ญญหาอุ
าการกั
บการเรี
ยนการสอน
นความสํ
าเร็จตามวัตกถุารวิ
ปกระสงค์
ขบองโครงการ
 ปัผลการประเมิ
หาอุปปสรรคการบู
สรรคการบู
รณาการงานบริ
ชาการกั
บการวิ
ญญหาอุ
รณาการงานบริ
ชารวิ
าการกั
การวิ
จัย จัย
 ผลการประเมิ
ข้อเสนอแนะอืน่นความสํ
ๆ าเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย
 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดในโครงการ
ส่ส่ววนที
นที่่ 45 ปัภาคผนวก
ให้แนบเอกสารที
่เกี่ยวข้อผูงกั้รับบผิการดํ
าเนินโครงการ อย่าญงน้หาอุ
อยต้ปอสรรคที
ง ่
ญหา อุปสรรคและข้
อเสนอแนะ
ดชอบโครงการเสนอปั
ประกอบด้
วย าเนินโครงการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่น
เกิ
ดขึ้นจากการดํ
หารโครงการบริ
ปัญหาอุหารโครงการบริ
ปการวิ
สรรคในการดํ
าเนิชาการแก่
นโครงการ
ชาการแก่สังกคมารวิ
24คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
สังคม
24
 ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
 ปัญหาอุปสรรคการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย

ทีจ
่ ัดรูป
1.9 ซม.
2.54 ซม

ทีจ
่ ัดรูป
1.9 ซม.
2.54 ซม






ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ มีชื่อ - ที่อยู่ของผู้ร่วมโครงการที่สามารถติดต่อได้
ภาพการดําเนินงาน พอประมาณ 8-10 ภาพ
เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการดําเนินโครงการ
เอกสารผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

เมื่อจัดเตรียมรายงานเสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าสู่
หน้าจอ “รายงานฉบับสมบูรณ์” ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18

หน้าจอ “รายงานฉบับสมบูรณ์”

จากภาพ จะแสดงรายชื่อโครงการในความรับผิดชอบ เรียงลําดับจากปีงบประมาณล่าสุด
ย้อนหลังไป ซึ่งจะมีชื่อโครงการ หน่วยงานที่สังกัด หัวหน้าโครงการ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะมีปุ่มสีเขียว ข้อความ “เพิ่มรายงาน” เพื่อให้เลือกส่งรายงานตามโครงการ
ที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอการทํางานของระบบดังภาพที่ 19

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิชสาการแก่
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สังคม
25

25

ภาพที่ 19

หน้าจอ “รายงานฉบับสมบูรณ์”

ผู้รับผิดชอบโครงการ คลิ๊กที่ปุ่ม
เพื่อเพิ่มรายงานผลการดําเนินโครงการที่ละบท
บทละ 1 ไฟล์ เมื่อครบทุกไฟล์แล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม
ถือว่าเสร็จสิ้นการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ใน
ระบบบริหารโครงการ ฯ ซึ่งหน้าจอ รายงานฉบับสมบูรณ์ จะปรากฏชื่อไฟล์ที่อัพโหลด ดังภาพที่ 18
ลําดับที่ 1

26

คู่มือการใช้
ารโครงการบริหการโครงการบริ
ารวิชาการแก่สังคม
26
คู่มงานระบบบริ
ือการใช้งหานระบบบริ
การวิชาการแก่สังคม

หน้าาจอจอ “รายงานโครงการในความรั
“รายงานโครงการในความรับบผิผิดดชอบ”
ชอบ”
7 หน้

ภาพที่ 20
หน้าจอ “รายงานโครงการในความรับผิดชอบ”
ภาพที่ 20 จะแสดงข้อมูลสถิติจํานวนโครงการในความรับผิดชอบ เรียงตามปีงบประมาณ
พร้อมทั้งแสดงสถานการณ์ดาํ เนินโครงการ

หน้าาจอจอ “พื“พื้น้นทีที่ก่การดํ
ารดำา�เนิเนินนงาน”
งาน”
8 หน้

ภาพที่ 21

หน้าจอ “พื้นที่การดําเนินงาน”
คู่มือหการใช้
งานระบบบริหการโครงการบริ
การวิ
าการแก่27
สังคม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
ารโครงการบริ
ารวิชาการแก่
สังชคม

27

จากภาพที่21 ระบบจะแสดงข้อมูลภาพแผนที่จาก google map โดยจะดึงข้อมูลพื้นที่
ดําเนินโครงการของแต่ละโครงการที่ผู้รับผิดชอบได้บันทึกไว้ในข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ จุดประสงค์ของ
การแสดงพื้นที่ดําเนินโครงการนั้น เพื่อให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่
ใดบ้าง จํานวนมากน้อยเพียงใด

าจอ“แก้
“แก้ไขข้
ไขข้อมูอมูลส่ลวส่นตั
วนตัว”ว”
9 หน้หน้าจอ

ภาพที่ 22

หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรที่ได้ลงทะเบียน
ใช้งานระบบไว้แล้วให้มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทุกรายการ ทั้งในส่วน
คํานําหน้าชื่อ ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – ชื่อสกุล หน่วยงานที่สังกัด ฯลฯ
เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่ม “ยืนยัน” ถือว่าการแก้ไขข้อมูลสําเร็จ

28

คู่มือการใช้
หารโครงการบริ
ารวิชาการแก่สังคม
28
คู่มงานระบบบริ
ือการใช้งานระบบบริ
หการโครงการบริ
การวิชาการแก่สังคม

 หน้
หน้าาจอ
จอ “แก้
“แก้ไไขรหัสผ่าน”
10

ภาพที่ 23

หน้าจอแก้ไขรหัสผ่าน

หากผู้ใช้งาน ต้องการเปลีย่ นรหัสผ่านเข้าใช้ระบบใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจํา
สามารถทําการแก้ไขโดยเข้ามาที่หน้าจอ “แก้ไขรหัสผ่าน” โดยเติมข้อมูลรหัสผ่านเดิม และ กําหนด
รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ แล้วกดปุม่ ยืนยัน

คู่มือการใช้
งานระบบบริหการโครงการบริ
การวิสังชาการแก่
ังคม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
ารวิชาการแก่
คม ส29

29

หน้าจอการทำ�งานเพิ
าจอการทํางานเพิ่ม่มเติเติมมของผู
ของผู้ร้รับับผิผิดดชอบงานบริ
ชอบงานบริการวิชาการ
หน้
ระดับบคณะ
คณะ หน่
หน่ววยงาน
ยงาน
ระดั
แนะนําเมนูการใช้งาน

สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
คณะ หน่วยงาน จะมีหน้าจอการทํางานเพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจาก
ผู้ใช้งานทั่วไป ดังนี้
1. เมนู “โครงการที่ เ สนอของบประมาณ” ใช้ สํ า รวจ
ตรวจสอบโครงการที่ ค ณะ หน่ ว ยงานจั ด ส่ ง เพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณประจําปี
2. เมนู “ผลการพิจารณา” ใช้สําหรับตรวจสอบผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
3. เมนู “ผลการดํ า เนิ น งาน” ใช้ สํ า หรั บ ตรวจสอบ
สถานะการดําเนินงานของโครงการภายในคณะ หน่วยงาน
4. เมนู “ผู้ใช้งาน” ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภายใน
คณะ หน่วยงานที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ
เมนู “แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้” ใช้เพื่อแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้งานใน
ระบบหรือลืมรหัสผ่าน
5.

30

หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม
30คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ

าจอ“โครงการที
“โครงการที
่เสนอของบประมาณ”
1 หน้หน้
าจอ
่เสนอของบประมาณ”
หน้าจอ โครงการที่เสนอของบประมาณ จะแสดงข้อมูลรายชื่อโครงการที่บุคลากรในคณะ
หน่วยงานนั้น ๆ บันทึกไว้ ผู้ประสานงานคณะ ต้องทําการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่
บันทึก หากมีข้อผิดพลาดไม่สมบูรณ์ ต้องแจ้งให้ผู้เสนอโครงการทําการแก้ไข หรือข้อเสนอโครงการ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ประสานงานต้องส่งข้อมูลนั้นต่อให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ

ภาพที่ 24

หน้าจอ โครงการที่เสนอของบประมาณ

จากภาพที่ 24 จะสังเกตสถานการณ์ปฏิบัติงานได้จากคอลัมน์ สถานะการตรวจสอบ ว่า
โครงการที่เสนอมานั้น อยู่ในขั้นตอนใด ดังนี้
 รอมหาวิทยาลัยตรวจสอบ หมายความว่า โครงการถูกส่งจากผู้ประสานงานคณะ
ไปยังผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

31

31

 แก้ไข 1 หมายความว่า โครงการนี้ มีความไม่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ประสานงานคณะได้แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบโครงการทําการแก้ไข
 รอคณะตรวจสอบ หมายความว่า โครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะ
ซึ่งโครงการนี้จะยังไม่ส่งถึงมหาวิทยาลัย จนกว่าผู้ประสานงานคณะจะส่งต่อข้อมูลให้
มหาวิทยาลัย

หน้าจอ
าจอ“ผลการพิ
“ผลการพิจารณา”
จารณา”
2 หน้
ใช้สําหรับตรวจสอบผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ โดยระบบจะ
แสดงปีงบประมาณ รายชื่อโครงการ ผลการพิจารณา งบประมาณที่เสนอของบประมาณที่รับจัดสรร
กลุ่มงบประมาณ และข้อเสนอแนะในการปรับโครงการ กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่
เสนอขอไป ดังตัวอย่างภาพที่ 25
ซึ่ ง นอกจากแสดงข้ อ มู ล ผลการพิ จ ารณาแล้ ว ยั ง สามารถเลื อ กปุ่ ม “สรุ ป ผลการอนุ มั ติ
โครงการ” เพื่อดูรายละเอียดที่เปรียบเทียบ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกับโครงการที่ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ

ภาพที่ 25
32

หน้าจอ ผลการพิจารณา

คู่มือการใช้คู่มงานระบบบริ
ารโครงการบริหการโครงการบริ
ารวิชาการแก่สังคม
32
ือการใช้งหานระบบบริ
การวิชาการแก่สังคม


“ผลการดํ�าเนินงาน”
3 หน้าจอ “ผลการดำ
หน้าจอ ผลการดําเนินงาน จะแสดงข้อมูล สถานการณ์ดําเนินงานรายโครงการในแต่ละ
ไตรมาส โดยดึงข้อมูลสถานะการดําเนินงานจากรายงานความก้าวหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้บนั ทึก
ไว้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 26 จะสังเกตจาก ปุ่มข้อความ
 สี แ ดงเข้ ม ยั ง ไม่ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการ หมายถึ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้
รายงานความก้าวหน้าว่า ยังไม่เริ่มดําเนินงาน
 สีส้ม กําลังดําเนินการ หมายถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้า
ว่า อยู่ในช่วงการดําเนินงาน
 สี เ ขี ย ว โครงการแล้ ว เสร็ จ หมายถึ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ รายงานว่ า
ดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ซึ่งจะแสดงข้อมูลวันที่ดําเนินการและจํานวนผู้ร่วม
โครงการ

ภาพที่ 26

หน้าจอ ผลการดําเนินงาน
คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

33

33

หน้าจอ
าจอ“ผู“ผู้ใช้้ใช้งงาน”
าน”
4 หน้
หน้าจอผู้ใช้งาน จะแสดงรายชื่อบุคลากรภายในคณะ หน่วยงาน นั้น ๆ ที่ได้ลงชื่อเข้าใช้งาน
ในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยผู้ประสานงานคณะ หน่วยงาน สามารถทําการ
แก้ไข ปรับปรุง ลบ หรือ เพิ่ม ข้อมูลผู้ใช้งานในคณะที่ตนเองรับผิดชอบได้จากหน้าจอนี้

ภาพที่ 27
34

หน้าจอ ผู้ใช้งาน

34คู่มือการใช้
คู่มงือานระบบบริ
การใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่สังกคมารวิชาการแก่สังคม


5 หน้าจอ “แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้”
หน้าจอ แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระบบที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยข้อมูลที่
แสดงในหน้าจอนี้ มีความสําคัญที่จะช่วยผู้ประสานงานคณะให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน นั่นคือ ข้อมูล
ชื่อผู้ใช้งานและ E-mail ซึ่งจะใช้กรณีที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบได้

ภาพที่ 25 หน้าจอ แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้

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

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
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Tips and
Tips
and Trick
Trick
จากการเริ่ม ใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประมาณ 3 ปี
พบว่า ผู้ใช้งานบางส่วนยังมีปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานบ้าง ซึ่งมีเทคนิคในการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ดังนี้
 ลืมชื่อ – รหัสผ่านหรือใส่ชื่อ -รหัสผ่านไม่ถูกต้อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบ่อยในช่วงแรก
ของการใช้ระบบที่ผู้ใช้งาน มัก จะลืม ชื่อและรหัสผ่านในการเข้าใช้ง าน ไม่ต้องตกใจ เพราะ
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง คือ
 จากภาพซ้ายมือ ที่หน้าจอหลัก เลือกเมนู
“ลืมรหัสผ่าน” จะปรากฏหน้าจอการทํางานให้เปลี่ยน
รหั ส ผ่ า น โดยผู้ ใ ช้ ง าน เติ ม ข้ อ มู ล ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน และ
e-mail
:
เสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอการทํางาน โดยแสดงชื่อ
ในการเข้าใช้งานและให้กรอกรหัสผ่านใหม่ เมื่อผู้ใช้งาน
กรอกรหัส ผ่านใหม่ที่ต้องการเรีย บร้อยแล้ว ระบบจะ
บันทึกข้อมูล สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 หากผู้ใช้งานจําข้อมูลชื่อและหรือ อีเมล์ ของตนเอง
ไม่ได้ ให้ติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการประจําคณะ หน่วยงาน
 ไม่พบข้อมูลโครงการ มีบางกรณีที่ผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลชื่อและรหัสในการใช้งานได้
ถูกต้อ ง เข้าไปในระบบได้ตามปกติ แต่ไม่เจอรายละเอียดโครงการของตนเองหรือมีข้อมูล
โครงการไม่ครบ
สาเหตุ เกิดจากผู้ใช้งานมีชอื่ และรหัสมากกว่าหนึ่งชื่อ เมื่อล๊อกอินเข้าสู่ระบบในชื่อ
ที่ไม่ตรงกันกับตอนที่บันทึกโครงการครั้งแรก ทําให้ไม่พบโครงการบางโครงการหรือทั้งหมด
 วิธีแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการประจําคณะ หน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เพื่อทําการแก้ไขข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ
 บันทึกโครงการไม่สําเร็จ ข้อมูลที่บันทึกข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
บางครั้งบันทึกไปจนเกือบเสร็จ ไปทําธุระแว๊บเดียว กลับมาอีกทีข้อมูลหายไปหมดเลย
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คู่มงานระบบบริ
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สาเหตุ ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย มีการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ถ้าไม่
อยู่ในสถานะออนไลน์นานเกิน 5 นาที หากผู้ใช้งานไปทําธุระอย่างอื่นโดยเปิดระบบค้างไว้ เมื่อ
กลับมาทํางานต่อ ทําให้ข้อมูลที่บันทึกไว้หายไปทั้งหมด ได้
 วิธีแก้ไข  เลือกบันทึกรายละเอียดโครงการที่จําเป็นไว้ก่อน แล้วจึงค่อยมาทํา
การแก้ ไ ข / เพิ่ม เติม ข้ อ มู ล ในภายหลัง ซึ่ง หั ว ข้ อ ที่ ต้อ งบัน ทึ กไว้ คื อ ชื่ อ โครงการ ลั ก ษณะ
โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ ผู้รับผิดชอบโครงการและพื้นที่ดําเนินโครงการ
แล้ ว คลิ๊ ก ปุ่ ม ยื นยั น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล  เมื่ อ ล๊อ กอิ น เพื่ อ เข้ า ใช้ง านระบบอิ น เตอร์ เ นตของ
มหาวิทยาลัย ให้เปิดเวบไซต์ใ หม่ เพื่อเข้าสู่สถานะออนไลน์ก่อน จากนั้นจึงสลับมาใช้เวบไซต์
ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการ
 รายงานความก้าวหน้าไม่ได้ ระบบจะเปิดให้รายงานความก้าวหน้าในแต่ละไตรมาสได้
ประมาณ 30 วัน แต่ก็มีผู้รับผิดชอบโครงการหลายท่านที่มีภารกิจหรือลืมเวลาในการรายงาน
ความก้าวหน้า
 วิ ธี แ ก้ ไ ข  หากไม่ ส ามารถเข้ า ระบบเพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ได้ ให้ รี บ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการประจําคณะ เพื่อดําเนินการแทนหรือส่ง
ข้อมูลรายละเอียดทางอีเมล์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  ทําบันทึก
ข้อความรายงานความก้าวหน้าผ่านคณะ ถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
ถ้ า ไม่ ร ายงานจะมี ผ ลอย่ า งไร ถ้ า ไม่ ร ายงานถื อ ว่ า ทํ า ผิ ด เงื่ อ นไขในการดํ า เนิ น
โครงการที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณในปีต่อไปหรือหากร้ายแรง
อาจตัดสิทธิ์การของบประมาณ
-----------------------------------

คู่มือการใช้
งานระบบบริหารโครงการบริ
การวิสชาการแก่
คม
คู่มือการใช้งานระบบบริ
หารโครงการบริ
การวิชาการแก่
ังคม สัง37
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ปรึกษา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั

เรียบเรียง :
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั
ออกแบบและพัฒนาระบบ :
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยั
นายพุทธศักดิ์ สมชัย
นายราเชนทร์ นามวงศ์
นายราเชนทร์ นามวงศ์

สํานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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