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การบริการวิชาการแกสังคม เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

ทีม่หาวิทยาลัยไดให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการให้บริการวิชาการ 
แกสังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจังหวัด 
ต่างๆ ในพ้ืนทีใ่ห้บริการของมหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ว่า 
“แหลงเรียนรูทางวิชาการ และใหบริการวิชาการแกสังคม” 

ดังนั้นเพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปนไปในทิศทางและ 
รูปแบบที ่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยมีแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางความเขาใจที่ 
ตรงกัน และเพ่ือลดปญหาในการด าเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ ที่มีการด าเนินงานแลวแต 
หลักฐานที่ใชในการประเมินการประกันคุณภาพไมสามารถน ามาใชเพ่ือรับการประเมินไดอยางถูกตองและ 
เปนรูปธรรม ฝายเลขาฯ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ไดอาสาที่จะท าหนาที่เปนหนวยงานกลางที่จะรับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย  
จึงไดจัดท าคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคมขึ้น เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูรับผิดชอบโครงการ
ใชเปนแนวทางในการใหบริการวิชาการ 

โดยคูมือการใหบริการวิชาการที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ กระบวนการ 
การบริการวิชาการแกสังคม ที่แสดงใหเห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ และขั้นตอนการบริการวิชาการ 
แนวทางและกระบวนการในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย   
การส ารวจความตองการของชุมชน การจัดท าแผน การจัดท าขอเสนอโครงการ และการด าเนินงาน
โครงการ การประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลส าเร็จ
การบูรณา การโครงการ ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ที่เก่ียวของตามระบบ กลไก และขั้นตอนในการบริการ
วิชาการ 

คณะผูจัดท าคูมือการบริการวิชาการแกสังคม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแก 
หนวยงาน บุคลากร ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการแกสังคม ทั้งนี้หากมีขอผิดพลาด 
ประการใด กรุณาแจงกลับมายังคณะผูจัดท าคูมือ คือ ฝายเลขาฯ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป ขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความน า 
พระราชบัญญัติการศ ึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ ิ่มเติม (ฉบ ับท ี่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 

ก าหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาข ึ้นตามประกาศของ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ 
อุดมศึกษาขึ้น 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
และดานการท  าน ุบ  าร ุงศิลปะและว ัฒนธรรม ซึ่งจากขอก  าหนดของพระราชบ ัญญัติ ท าใหหนวยงานประเม ิน 
การประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ไดก าหนด 
องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ทีค่รอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานดังกลาว 

จากขอก าหนดดังกลาว ท าใหสถาบันอุดมศึกษาตองด าเนินงานตามพันธกิจทีส่ าคัญประการหนึ่ง 
คือ การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและใน 
ดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการมีศักยภาพทีเ่พียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของสถาบัน 
และควรเปนเรื ่องที ่มีความทันสมัย เหมาะสม หรือสอดคลองกับบริบทตามความตองการของชุมชน 
สังคม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยนืของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

โดยการใหบริการวิชาการแกสังคม อาจด าเนินการในลักษณะการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรือ 
อาจคิดคาใชจายเพ่ือสรางรายไดใหกับสถาบันอุดมศึกษาไดตามความเหมาะสม และสามารถใหบริการ 
ครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆ ทัง้หนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ 
ชุมชน และประชาชนโดยกวาง ผานรูปแบบการใหบริการที ่หลากหลาย เชน การใหค าปรึกษา การ 
ศึกษาวิจัย การคนควาเพ่ือแสวงหาค าตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ 
การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน 
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ การจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ เปนตน 

จากรูปแบบตางๆ ในการใหบริการวิชาการ นับไดวาสถาบันอุดมศึกษาไดท าประโยชนใหกับสังคม 
และในทางกลับกันสถาบันยังไดรับประโยชนในลักษณะขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือใหเกิด 
องคความรูใหม รวมทั้งชวยเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารย อันจะน ามาสูการพัฒนา 
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื ่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนา 
ต าแหนงทางวิชาการของอาจารย ไดมีโอกาสสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของ 
นักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดตระหนักถึงความส าคัญของการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งเปน 
ภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเปนสวนหนึ่งที่ระบุไวในเอกลักษณของมหาวิทยาลัยซึ่ง
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การบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่นมหาวิทยาลัยไดด าเนินการอยางตอเนื่อง ผานหนวยงานตางๆ ทั้ง 
ระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และศูนย ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน ที่มีความ 
สอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยมีกลไก กระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการวิชาการที่ 
หลากหลาย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดอาสาที่จะท าหนาที่ในการ 
ขับเคลื่อนงานดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย โดยไดก าหนดแนวทาง รูปแบบ ระบบและ 
กลไกการบริการวิชาการ ตลอดจนจัดท าแบบฟอรมตางๆ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ 
ด าเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง 
กับวิสัยทัศฯ พันธกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เปนไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
รวมทั้งจะท าใหการด าเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการด าเนินการอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ไว้
ในมาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่        
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 – 2  มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
    7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
 

  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
        ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
    1. การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการ
พัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
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    3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น    
ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือน
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร  
พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

ปรัชญา 
 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต   
  Source of Knowledge for a Lifetime  

ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  
 

ปณิธาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 

        นิยามวิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชน        
เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา จัดท าแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน  
 

  เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) 
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐาน

งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการ

วิชาการ ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล 
      ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์หลัก 

1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20         
ตามตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เช่น การมีงานท า การเรียนรู้โดยชุมชน การได้รับการศึกษา 

2. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90  
3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับ

สากล 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั่วประเทศ 
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อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 
 

  นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
  กล้าคิด 

การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม    มีภาวะผู้น า 

 จิตอาสา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
 

   ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
กล้าคิด 

- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
- มีความเป็นผู้น าสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ 

จิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม 
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม 

 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

ค่านิยมองค์กร 
“RERU” 
R : Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
E : Experience  ประสบการณ์ที่ ดี จะน า ไปสู่ ความส า เร็จ  ท า ให้ เกิดประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผล 
R : Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร 
U : Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
     2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐาน         
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ  
     3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของชาติ 
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      4.  บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่น  ให้มีจิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและ
ประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับ      
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายใน จากท่ีได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาท้องถิ่น 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ผลิตและพัฒนาครู 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการ บูรณาการ  การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   การวิจัย 
และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล น าองค์ความรู้ที่มีความ
หลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น   โดยมีการ
ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  พัฒนาความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. น าหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการจัดการ

สภาพแวดล้อมองค์กรและท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
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ตารางท่ี  1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
จะเห็นไดวาการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดใหความส าคัญโดย 

ก าหนดเปนยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าประสงค์และกลยุทธ์ดังนี้ 
เป้าประสงค์ที่ 3 บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
                     2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2562 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ร้อยละผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 80 
 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. คณะครุศาสตร์ 
3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
4. คณะนิติรัฐศาสตร์ 
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตาม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

80 

3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีจัดขึ้น          7 

4. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการท่ีที่มี 
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

7 

 

นโยบายการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ 
1. สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเอง ใหเปนที่ยอมรับของ 

ชุมชนและสังคม ในการบริการวิชาการ 
2. มุงเนนการน าเทคโนโลยีหรือองคความรู ตามความถนัดหรือตามศาสตรหรือความเชี่ยวชาญ 

ของแตละหนวยงาน ไปบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกชุมชน 
และสังคม 

3. ใชโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เปนฐานในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ 
เรียนการสอนและการวิจัย 

4. สงเสริมใหชุมชนหรือสังคมใชประโยชนจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรูและ 
อางอิงทางวิชาการ 



7 

 

 

5. สรางเครือขายความรวมมือการด าเนินงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
6. มุงพัฒนาการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับ เพื่อน าไปสูการเปนตัวแทนขององคกรที ่ไดรับ 

การรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ 

 

กรอบแนวคิดการด าเนินงานบรกิารวิชาการแกสังคม 
จากนโยบายการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงไดก าหนดกรอบแนวคิด 

ในการด าเนินงานบริการวิชาการแกสังคมในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดใชเปนกรอบในการ 
วางแผนและด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ไวดังนี้ 

1. มุงเสริมสรางการพัฒนา เผยแพรความรู ฝกทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ แกชุมชน  
ทองถิ่นหรือสังคม 

2. ไดรับความรวมมือหรือสนับสนุน จากผูมีสวนไดสวนเสียในการด าเนินกิจกรรม เชน บุคลากร 
นักศึกษา ผูปกครอง ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ ชุมชน หรือหนวยสังคมอ่ืนๆ เปนตน 

3. ควรมีการบูรณาการเขาการเรียนการสอน หร ือการว ิจ ัย เพ่ือสน ับสน ุนใหน ักศึกษาสามารถบ ูรณาการ 
องคความรนู าไปสูการปฏิบัต ิจรงิในการด าเนินชีวิตไดตามบรบิทของชุมชน ทองถิ่น หรอืสังคม อยางสรางสรรค 

4. ควรสนับสนุนและสงเสริม ใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ สามารถน าโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมไปปฏิบัติใหเกิด 
ประโยชนแกชุมชน โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการริเริ่ม สรางสรรค หรือเปนผูวางโครงการ เพ่ือ 
เพ่ิมทักษะการเขียนโครงการ การเสนอโครงการ และด าเนินงานโครงการรวมกับชุมชน สังคม 

5. ตองด าเนินการใหครบถวนอยางเปนขั้นเปนตอนตามหลัก PDCA ซ่ึงประกอบดวย การ 
วางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอ 
แนวทางปรับปรุง (Act) 

6. ควรสนับสนุน ส่งเสริมใหมีความสอดคล้องกับศักยภาพหรือความพรอม ของหน่วยงาน 
สถาบัน คณะ กลุ่มบุคคล รวมถึงทรัพยากรส าหรับการบริการวิชาการแก่สังคม หรือสาธารณะที่แสดงถึง 
ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้ าใจเสียสละ การมีส่วนรวมกับ 
สังคม จิตอาสา สามารถแสดงออกใหเห็นถึงการเปนผูน าและผูตามท่ีด ี และเป็นที่พ่ึงของส ังคมได 

7. ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการด าเนินงาน รวมทั้งควรท าใหชุมชนมีการ 
เรียนรูและด าเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบในเชิงบวกเพ่ือท าใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

8. ผลสัมฤทธ ิ์ของการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคมควร 
ไดรับการเผยแพรทั้งภายในสถาบันการศึกษา และสูสาธารณชนผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงการ 
ด าเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธขาวสารการบริการวิชาการเชิงรุก 
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บทท่ี 2  

กระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม 

ความหมายการบริการวิชาการแกสังคม 
การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยูในฐานะเปนที่พ่ึงของชุมชนหรือ 

เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือท าหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการ 
พัฒนาความรู ตลอดจนชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ  และท าใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ 

 
ลักษณะงานบรกิารทางวชิาการของสถาบันการศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ไดก าหนดลักษณะและ 
ขอบเขตของการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม 
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3.  บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน 3 รูปแบบ คือ แบบเก็บ 

คาลงทะเบ ียน แบบใหเปลา และแบบวาจาง 
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน และการจัดการ 
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

 
ลักษณะงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. การใหบริการแบบใหเปลา : ด าเนินการกับชุมชน ผูดอยโอกาสที่มีความตองการรับบริการ 

จากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหทั้งหมด ผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย 
2. การใหบริการโดยไมมุงผลก าไร : ด าเนินการกับกลุมที่มีงบประมาณของตนเองในการ

ด าเนินการ หรือกลุมที่มีงบประมาณจ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจใหบริการในลักษณะรวมสนับสนุนคาใชจาย 
เชน การบริการ ตรวจสอบ วิเคราะห ตรวจซอม ฝกอบรม ประชุม สัมมนา การเปนวิทยากร อาจารย
พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา รวมถึงเปดโอกาสใหชุมชนหรือสังคม ไดใชประโยชนจากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม เปนตน 

3. การใหบริการวิชาการเชิงธุรกิจ : เปนการใหบริการเพ่ือหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย หรือ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน หรือเพื ่อพัฒนาหนวยงาน เชน รับนักศึกษา ส ารวจ ท ารายงาน ทดสอบ อบรม 
ความรู ออกแบบและประเมินผล การแปล เปนตน 
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ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แตละหนวยงาน 

ม ีศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือไดรับการรองขอจากชุมชน 
2. การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตองศึกษาความตองการกลุมเปาหมายกอน เพื่อใหการ 

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง 
3. กลุมเปาหมายการใหบริการวิชาการ คือ ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก หนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ศิษยเกา ตลาดแรงงาน ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่รับ 
บรกิารของมหาวิทยาลัย หรอืพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ม ีการรองขอ เปนตน 

4. สถานที่หร ือการใหบร ิการตามโครงการ/ก ิจกรรม อาจจ ัดขึ้นในมหาว ิทยาล ัย หร ือในพ้ืนที่ภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

 
ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวชิาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดวางแนวทาง ข ั้นตอน และหลักเกณฑการใหบริการวิชาการท ี่ส ัมพ ันธ 
กับวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และย ุทธศาสตรของมหาว ิทยาล ัย โดยม ีกระบวนการบร ิการวิชาการสร ุปได 
โดยสังเขป คือ เริ่มจากการส  ารวจความตองการของช ุมชนหรือส ังคม เพ ื่อน  ามาก าหนดเปาหมายและทิศทาง 
ในการจดัท าแผนบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ เพ ื่อจัดหางบประมาณสนับสน ุนและบ ุคคลผูร ับผิดชอบ 
จากนั้นจัดท าขอเสนอโครงการเพ่ือน าเสนอตอคณะกรรมการในระดับตางๆ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ตามล าดับ แลวน าเสนอตอคณะกรรมการสภามหาว ิทยาล ัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถด าเน ินงาน 
โครงการตางๆ ตามแผนบริการวิชาการที่ผานความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ซึ่งในการด าเนินงานโครงการ หนวยงานจะตองเนนถึงกระบวนการการมีสวนรวม ระหวางชุมชน 
และมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลประโยชนและผลกระทบตอชุมชนจากการด าเนินงานโครงการ 
รวมทั้งจะตองมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เชน น านักศึกษา 
เขารวมการด าเนินงานโครงการ อาจเปนวิทยากรผูชวย ผูน าการปฏิบัติหรือรวมฝกปฏิบัติการแก  
ผูเขารวมโครงการ หรือน าประเด็นปญหาหรือองคความรูจากการบริการวิชาการ มาเปนกรณีศึกษาใหกับ 
นักศึกษาในชั้นเรียน เปนตน นอกจากบูรณาการกับการเรียนการสอน หนวยงานจะตองบูรณาการงาน 
บริการวิชาการกับงานวิจัยดวย เชน มีการน าผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริง หรือน าความรู 
ประสบการณ ประเด็นปญหาจากการบริการวิชาการมาพัฒนาตอยอดไปสูการท าวิจัยเพ่ือใหไดองคความรู 
ใหมหรือพัฒนาองคความรูเดิม เปนตน โดยระหวางการด าเนินงานจะตองมีการรายงานความกาวหนาผล 
การด าเนินงานเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 

และหลังจากด าเนินงานโครงการแลวเสร็จ จะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ 
ของการบริการวิชาการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
ตอไป ดังภาพที ่1 
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น าผลประเมินไปพัฒนากระบวนการ และปรบัปรุงการบูรณาการงานบริการวชิาการ (A) 

 

ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวชิาการแกสังคม 
 

 
 

 
 

คณะ/ส านัก/สถาบนั  ด าเนนิการส ารวจความตองการของชุมชนและเปดรับการรองขอจากชมุชน 
 
 

 
 

รายงาน 
ความ  

กาวหนา 
และ/หรือ 
สรปุผลการ 
ด าเนินงาน 

บรกิาร 
วชิาการฯ 
เทียบกับ 
แผนฯ 

2 ครั้ง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความกาวหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน (D) 

 
 
 
 
 

ขอมูล  
ปอนกลับ 
การพัฒนา 

และ 
ปรบัปรุง 

(A) 

 

 
 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ (C) 
 

สรุปบทเรียน/องคความรูการบริการวิชาการ และถายทอดสบู ุคลากรในมหาวิทยาลยั และสาธารณชน (C) 

สรุปผล 

 

 

 
 

 

ภาพที ่1 ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม 

ชุมชน/องคก์รเกิดการเรียนรตู่อเนื่อง/ยั่งยนื 

ติดตามผลการใช้ประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  ต่อเนื่องอยางน้อย 3 ปี 

ประเมนิผลการด าเนนิงานโครงการ และประเมนิผลตดิตามประโยชน/ผลกระทบจากการให้บริการวชิาการ (C) 

คณะ/ส านกั/สถาบัน จัดท าแผนการบรกิารวิชาการ 
ตามพันธกิจ สอดคลองกับความตอ้งการของชุมชนและแผนปฏิบ ัติการประจ าป ฯลฯ (P) 

คณะ/ส านัก/สถาบนั ก าหนดกรอบบริการวชิาการใหสอดคลองกับกรอบคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวทิยาลัย ก าหนดกรอบการด าเนนิงานบริการวชิาการ 
ตามนโยบาย  จุดเนนมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมจัดท าแผนบริการวชิาการแกสังคมระดบัมหาวิทยาลัย (P) 

เสนอแผนบริการวชิาการฯ มหาวิทยาลัย ต่อกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยและสภามหาวทิยาลยั (P) 

คณะ/ส านัก/สถาบนั จัดท าโครงการบริการวิชาการตามแผน (P) 
(ระบุการบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือ การวิจัย) 

ท าบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 
กลุ่มเปาหมาย / หน่วยงานที่รับบริการ 

ประชุมวางแผนการท างานกับ 
กลุ่มเปาหมาย / หน่วยงานที่รับบริการ 
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โดยสามารถสรุปรายละเอียดระบบ กลไก และกระบวนการบริการวิชาการ ดังนี้ 
1. แตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย จากผูแทนที่รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน องคประกอบที่ 5 จากหนวยงานตางๆ ในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
2. คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 

บริการวิชาการ ตามนโยบายการบริการวิชาการ จุดเนนมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
3. คณะ/ส  าน ัก/สถาบ ัน ประช ุมก าหนดกรอบบร ิการว ิชาการของหนวยงานตนเอง ใหสอดคลองก ับ 

กรอบของคณะกรรมการการฯ รวมทัง้สอดคลองกับบริบท พันธกิจ และความถนดั/เชี่ยวชาญของหนวยงาน 
4. การส ารวจความตองการชุมชน หรือศึกษาความตอเนื่องของโครงการเดิม (ถาม ี) การบริการ

วิชาการแกสังคม คณะ/ส านัก/สถาบัน จ าเปนตองเริ่มจากการส ารวจความตองการของชุมชน เพ่ือ
ก าหนดเปาหมายการเรียนรู และสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได อยางเปนรูปธรรม และ
ไดผลการส ารวจความตองการที่สอดคลองกับบทบาท หนาที่และบริบทของแตละ หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและความถนัดที่จะใหบริการวิชาการในเรื่องตางๆ ซึ่งผลการส ารวจความ ตองการจะน าไป
จัดท าเปนแผนการบริการวิชาการระดับคณะ /สถาบัน /ส านัก 

5. การจัดท าและเสนอแผนบริการวิชาการ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท าเปนแผนการบริการวิชาการของหนวยงาน โดยใหสอดคลองกับ 

ความตองการชุมชน การรองขอจากชุมชน และแผนปฏิบัติการประจ าป ฯลฯ และเสนอตอคณะกรรมการ 
บริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดท าแผนงานบริการวิชาการแกสังคมระดับ 
มหาวิทยาลัย แลวน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

6. การจัดท าโครงการบริการวิชาการตามแผน 
เมื่อแผนบริการวิชาการไดรับอนุมัติแลว ผูรับผิดชอบระดับคณะ/ส านัก  /สถาบัน  ด าเนินการ 

จัดท าโครงการบริการวิชาการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณด าเนินงานโครงการจากหัวหนาหนวยงานตางๆ 
โดยอยภูายใตกรอบงบประมาณท ี่ไดรับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจ าป 

โดยการจัดท าโครงการ จะตองระบุใหเห็นถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย ไดแก 

1) น าประเด็นปญหาที่พบจากการบริการวิชาการ  ซึ่งอาจมาจากการน าไปใช ของ  
ผูรับบริการ หรืออาจคนพบโดยผูด าเนินงานโครงการเอง ไปพัฒนาเปนหัวขอหรือโจทยวิจัย และตอยอด 
ไปสูการพัฒนาเปนองคความรูใหม ผานกระบวนการวิจัย 

2) จัดท า มคอ.3 ระบ ุก ิจกรรมการบร ิการว ิชาการในแผนการบร ิหารการสอน โดยก  าหนดให 
นักศึกษาน าความรจูากโครงการบรกิารวิชาการ ไปจัดท าเปนโครงการ/กิจกรรมทีเ่ปนประโยชนตอชุมชน เปนตน 

7. การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
กอนเริ่มด าเนินงานโครงการที่จัดท าขึ้น เพื่อใหเห็นถึงการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย/ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบโครงการอาจด าเนินการได 2 ลักษณะ คือ การท าบันทึกขอตกลงความ 
รวมมือ (MOU)  ดานบร ิการว ิชาการระหวางมหาว ิทยาล ัย กับ ช ุมชน/ภาคร ัฐ/ภาคเอกชน หร ือหนวยงานที่ 
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เกี่ยวของหรือ กรณ ีไมไดท  าบ ันท ึกขอตกลง ผูร ับผิดชอบโครงการควรจะม ีการประช ุมวางแผนการท  างาน  
รวมกับกลุมเปาหมาย/หนวยงานที่รับบริการ แลวแตลักษณะของโครงการ 

ทั้งนี้การด าเนินงานโครงการ ตองท าใหครบถวนอยางเปนขั้นเปนตอนตามหลัก PDCA ซึ่ง 
ประกอบดวย การวางแผน (Plan) ในที ่นี้คือแผนงานในระดับโครงการ การด าเนินงานและเก็บขอมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 

8. ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งประเมินและติดตามผลประโยชนหรือผลกระทบ 
การด าเนินงานโครงการ 

ด าเนินการประเมินผลโครงการในดานตางๆ ประกอบดวย 
1) ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 3 มิติ หลังเสร็จสิ้นโครงการ/จบการด าเนินงานทันที 

ประกอบดวย มิต ิความพึงพอใจ มิต ิความรูความเขาใจ และมิต ิการน าความรูไปใชประโยชน 
2) ประเมินผลความส าเร็จการบูรณาการ ของงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ 

การวิจัย โดยประเมินเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบโครงการก าหนดไว 
3) ติดตามและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบการด าเนินงานโครงการ โดยด าเนินงาน 

หลังจากสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ อยางนอย 1 เดือน แตไมควรเกิน 3 เดือน เพ่ือจะ 
ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ในการน าความรู  /นวัตกรรมจากงานบริการวิชาการไปใชงานจริง  ซึ่งจะ 
ไดน ามาวิเคราะหพิจารณา และใหความชวยเหลือหรือแนะน า 

9. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ ใหผูรับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน พรอมทั้งสรุป/ 

ถอดบทเรียนองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ และจัดท าฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ 
ซึ่งผูรับผิดชอบควรเขียนผลการด าเนินงานตามหลักการ PDCA ดังนี้ 
1) Plan โดยเขียนอธิบายวาโครงการไดรับงบประมาณจากที่ไหน จ านวนเทาไร มีกิจกรรม 

อะไรบางในชวงเวลาการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ มีเปาหมายเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณอยางไร 
(ถาเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมา ใหน า Act ของปที่ผานมาแสดงประกอบดวย) 

2) Do เขียนอธิบายวามีการด าเนินการตามแผนงานโครงการ ครบทุกกิจกรรมที่ก าหนดไว 
หรือไม ถามีกิจกรรมที่ไมไดท าหรือท าไมเสร็จ ควรใหเหตุผลประกอบ 

3) Check เขียนอธิบายวาเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแลว มีการประเมินผลกิจกรรมอยางไร 
สามารถตอบการบรรลวุัตถุประสงค /เปาหมายไดหรือไมอยางไร  โดยควรน าเสนอผลการประเมินดวย 

4) Act  เขียนอธ ิบายวาเมือ่มีการประเมินผลแลวพบปญหา/อุปสรรค จะด าเน ินการแกไขหร ือพัฒนา 
อยางไร และหากจัดกิจกรรม/โครงการในปตอไป ควรน าปญหาอุปสรรคในปปจจุบัน ใชในการวางแผนปตอไปอยางไร 

10. เผยแพรขอมูลการด าเนินงานโครงการ น าบทเรียนหรือองคความรูที ่ไดจากการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ เผยแพรและถายทอดสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เชน น ามาสอนใน
รายวิชา การจัดเสวนา การประชุม รวมทั้ง เผยแพรสูสาธารณชน ผานทาง website หรือสื่ออ่ืนๆ 

 
 



13 

 

 

11. การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
น าผลการประเมินโครงการทั้งในสวนที ่ไดจากผูรับบริการ และในสวนของผูใหบริการที ่ได 

ประเมินความส าเร็จการบูรณาการฯ ไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรม 
งบประมาณ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแผนและกระบวนการบริการวิชาการ 

12. ติดตามผลความตอเนื่องการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน เพ่ือแสดงให
เห็นถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องของชุมชน และการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยใหด าเนินการ
ติดตามรวมทั้งเปนที่ปรึกษาหรือเปนพ ี่เลี้ยง ในการน าความรูจากการบริการ วิชาการไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน ตอเนื่องอยางนอย 3 ป ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยาง ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 
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บทท่ี 3 

แผนการบริการวิชาการแกสังคม 
 

ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ   
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
จ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของชุมชนด้านกระบวนการมีส่วนร่วม  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ก าหนดกรอบชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงาน ได้แก่ ชุมชนต าบลท่าม่วง ชุมชนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ส ารวจความต้องการของ
ชุมชนเป้าหมาย โดยสรุปสาระส าคัญได ้4 ประเด็นคือ  

1. ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
2. ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม 

             การบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ  2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้
ก าหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงน ามาจัดท าแผนกิจกรรมบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป  

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งการ บูรณาการ  การบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอน  การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล น าองค์
ความรู้ที่มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและ
ท้องถิ่น  โดยมีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  พัฒนาความรู้
ด้านการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 
เป้าประสงค์ที่ 3 บริการวิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
           2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและ
สนับสนนุการให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
 

1.1. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนเขตพื้นที่บริการ )ด้านสิ่งแวดล้อม (  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

- ร้อยละผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ /ร้อยละ 80 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการตามโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม/ร้อยละ 80 
  

56,000 1. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
2. คณะนิติรัฐศาสตร ์
3. คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
4. คณะพยาบาลศาสตร ์
5. คณะครุศาสตร์ 
6. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. สถาบันวิจัยและพฒันา 

1.2. โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร (อพ.สธ.) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละ 80 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ร้อยละ 80 

50,000 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

1.3 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทอ้งถ่ินอย่างยั่งยนื 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละ 80 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ร้อยละ 80 

493,850 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

1.4 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

- ผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละ 80 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ร้อยละ 80 

5,000,000 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

2.1 โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพฒันา
ประจ าป ี

- จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่/
ร้อยละ 80 
 

27,000 
 

สถาบนัวิจัยและพัฒนาและ  

2.2 โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
(The Pamphlet of Research ,Services and Technology 
Transfer) 

- จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่/
ร้อยละ 80 

44,000 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

2.3 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
 

100,000 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

2.4 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ )Regional Research Expo 2019(  

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
 

50,000 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

2.5 โครงการนิทรรศการและแสดงผลงานวจิัย )Thailand 
Research Expo 2019 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
 

150,000 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
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คณะผูจัดท า 
ที่ปรึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์   รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิติ  ก ามันตะคุณ รองอธิการบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 

  4. อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์    รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์    ผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานตางๆ ระดับมหาวิทยาลัย  

 
ผู้จัดท า 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์   หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู  กรรมการและเลขานุการ 
3. นางยุพเรศน์   ประทีป ณ ถลาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
หนวยงานผูจัดท า 
ศูนยบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ที่อยู 113 หมู่ 12 ต าบลเกาะแก้ว  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  45120 

 


