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ค าน า 
 

การบริการวิชาการแกสังคม เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ทีม่หาวิทยาลัยไดให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการให้บริการวิชาการ 
แกสังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงานที่ครอบคลุมจังหวัด
ต่างๆ ในพ้ืนทีใ่ห้บริการของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นเพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปนไปในทิศทางและ 
รูปแบบที ่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยมีแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางความเขาใจที่ 
ตรงกัน และเพ่ือลดปญหาในการด าเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ ที่มีการด าเนินงานแลวแต 
หลักฐานที่ใชในการประเมินการประกันคุณภาพไมสามารถน ามาใชเพ่ือรับการประเมินไดอยางถูกตองและ 
เปนรูปธรรม ฝายเลขาฯ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ท าหนาที่เปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดท าคูมือ
การใหบริการวิชาการแกสังคมขึ้น เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูรับผิดชอบโครงการใชเปนแนวทาง
ในการใหบริการวิชาการ 

โดยคูมือการใหบริการวิชาการที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการ 
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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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 าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและใน 
ดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการมีศักยภาพที่เพียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของสถาบัน 
และควรเปนเร ื่องที ่มีความทันสมัย เหมาะสม หรือสอดคลองกับบริบทตามความตองการของชุมชน 
สังคม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

โดยการใหบริการวิชาการแกสังคม อาจด าเนินการในลักษณะการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรือ 
อาจคิดคาใชจายเพื่อสรางรายไดใหกับสถาบันอุดมศึกษาไดตามความเหมาะสม และสามารถใหบริการ 
ครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 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 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดตระหนักถึงความส าคัญของการบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงเปน  

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 

 
1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 1.1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวน    
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2565 ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 9 ข้อดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    7. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    8.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    9.  ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
 
1.1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
1.1.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
    1. การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนา
อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
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    3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือนและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
         
2. ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2.1 ปรัชญา 
 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 
 Source of Knowledge for a Lifetime 

ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  
 

2.2 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 

2.3 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) 
กลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2565 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ  

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐาน
งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

 

1. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนตามเป้าประสงค์หลัก 
กลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561-2565 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ .ศ .  2564 
1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการ

บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ท าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงข้ึนร้อยละ 02 
ตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช  .0 ค  .เช่น การมี

งานท า การเรียนรู้ โดยชุมชน การได้รับการศึกาา  
 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 0 ผลงาน  

2. จ านวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน  

3. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

 
2.4 อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 
 

 นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด 

การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม มีภาวะผู้น า 

 จิตอาสา 
 มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
 

 ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
กล้าคิด 

- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในด้านความคิด  
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 

- มีความ เป็นผู้น าสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ 
จิตอาสา 

- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและ สภาพแวดล้อม 
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/ สภาพแวดล้อม 

 
2.5 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 

2.6  ค่านิยมองค์กร 
“RERU” 

R :Responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
E :Experience  ประสบการณ์ที่ดีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
R :Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร 
U :Unity  มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 
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2.7 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ  
                2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 
      3.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า    
 ทางวัฒนธรรมของชาติ 
               4. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
        5.   พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและ
ประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต 
                7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี     
จิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
       8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน   
       
2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายในจากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่  
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาครู 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 . การพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยและ 
การผลิตบัณฑิตทีเ่ชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล น าองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ   เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
2. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นเสริมสร้าง คุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
4. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนา

ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
 

 

ตารางท่ี 1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

การพัฒนาท้องถิ่น 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเอง
อย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง 

1. จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
2. บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จ
ด้วยองค์ความรู้ 
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บทท่ี 2  

กระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม 

ความหมายการบริการวิชาการแกสังคม 
การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยู่ในฐานะเปนที่พ่ึงของชุมชนหรือ 

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 

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวทิยาลัย ก าหนดกรอบการด าเนนิงานบริการวชิาการ 
ตามนโยบาย  จุดเนน้มหาวทิยาลัย/หนวยงาน 

คณะ/ส านัก/สถาบนั ก าหนดกรอบบริการวชิาการใหสอดคลองกับกรอบคณะกรรมการฯ 

คณะ/ส านกั/สถาบัน จัดท าแผนการบรกิารวิชาการ 
ตามพันธกิจ สอดคลองกับความตอ้งการของชุมชนและแผนปฏิบติการประจ าปี ฯลฯ (P) 

ประเมนิผลการด าเนนิงานโครงการ และประเมนิผลตดิตามประโยชน/ผลกระทบจากการให้บริการวชิาการ (C) 

ติดตามผลการใช้ประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน  ต่อเนื่องอยางน้อย 3 ปี 

ชุมชน/องคก์รเกิดการเรียนรตู่อเนื่อง/ยั่งยนื 

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมจัดท าแผนบริการวชิาการแกสังคมระดบัมหาวิทยาลัย (P) 

เสนอแผนบริการวชิาการฯ มหาวิทยาลัย ต่อกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยและสภามหาวทิยาลยั (P) 

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

ท าบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
 

ประชุมวางแผนการท างานกับ
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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 ารวจความตองการจะน าไปจัดท า
เปนแผนการบริการวิชาการระดับคณะ /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 าความรู้ นวัตกรรมจากงานบริการวิชาการไปใช้งานจริง / ซึ่งจะได้น ามา
วิเคราะห์ พิจารณาและให้ความช่วยเหลือหรือแนะน 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 มีการประเมินผลกิจกรรมอยางไรสามารถ
ตอบการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้หรือเป้าหมายได้หรือไม่ โดยควรน าเสนอผลประเมินด้วย   

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 

 
 



15 

 

 

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 ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 
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บทท่ี 3 

แผนการบริการวิชาการแกสังคม 
ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ   
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่รับผิดชอบใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
จังหวัดยโสธร โดยคณะกรรมการด าเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้                   
                  1) พ้ืนที่ตามโครงการยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะที่ด าเนินงาน  
                  2) พ้ืนที่ตามบริบทของโครงการ เพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
          

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนเป้าหมายที่ก าหนด มีรายละเอียด ดังนี้         
           1. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือทบทวนแผนและการ
ด าเนินการบริการทางวิชาการ รวมทั้งก าหนดพ้ืนทีบ่ริการทางวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2564 
           2. ส ารวจความต้องการของชุมชนเป้าหมาย โดยสรุปสาระส าคัญได้ 4 ประเด็นคือ  

1. การพัฒนากลุ่มอาชีพ 
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
3. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

            3. จัดประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต าบลเกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และต าบลต่างๆ ในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 4. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมกันจัดท าแผนใหสอดคลองกับความตองการชุมชนและแผนปฏิบัติการประจ าป ฯลฯ  
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัยและ การผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล น าองค์ความรู้ที่
มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น โดยมี
การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติท่ีดีถูกต้อง 
 กลยุทธ์       1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
  

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ 

แผ่นดิน เงินรายได ้
1. โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคมใน
ประเด็นการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 60 คณะนิติรัฐศาสตร์ 15,000  

2. โครงการบริการวชิาการแก่ทอ้งถ่ินและสังคม  ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 60 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 300,000  

3. โครงการบริการวชิาการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ชุมชน 

ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 60 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000  

4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบคุคลทุกกลุ่มวัยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วงและต าบล 
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ร้อยละ 60 คณะพยาบาลศาสตร ์ 800,000  

5. โครงการวิศวกรสังคม จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน ์

12 กิจกรรม ส านักกิจการนักศึกษา 227,830  

6. โครงการรายงานผลกิจกรรมดา้นการบริการวิชาการ
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่ 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน ์

12 กิจกรรม สถาบนัวิจัยและพัฒนา  50,000 

7. โครงการจัดการความรู้และแนวปฏิบตัิที่ดี จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน ์

12 กิจกรรม คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

 10,000 

8. คลินิกเทคโนโลยี AIC 
ศูนย์เศรษฐพอเพียง ศูนย์ข้อมูลต าบล 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน ์

12 กิจกรรม คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

200,000  
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โครงการ/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ 
แผ่นดิน เงินรายได ้

9. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียน
การสอนในบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยของแต่
ละคณะ     

18 กิจกรรม ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ  
คณะครุศาสตร ์

750,000  

10. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยของแต่
ละคณะ     

18 กิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญช ี

800,000  

11. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง  
คณะศิลปศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้   ร้อยละ 5 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

200,000  

12. โครงการโรงงานในคณะ ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้  
  

ร้อยละ 5 คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญช ี

100,000  
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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. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์    ผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมจากหนวยงานตางๆ ระดับมหาวิทยาลัย  
8. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายกเทศมนตรีต าบลท่าม่วง 
10. นายกเทศมนตรีต าบลเกาะแก้ว 
11. นายกเทศมนตรีต าบลมะอึ  

 
ผู้จัดท า 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์       หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ กรรมการ 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นธิินาถ  อุดมสันต์  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู  กรรมการและเลขานุการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการและเลขานุการ 
6. 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 

 




