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คานา
การบริก ารวิช าการแกสัง คม เป็น ภารกิจ หลัก อย่ า งหนึ่ง ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ร้อ ยเอ็ด
ทีม่ หาวิทยาลัยไดให้ความสาคัญและดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการให้ บริการวิชาการ
แกสังคมตามความถนัด ตามความเชี่ยวชาญ และตามบริบทของแต่ละหน่วยงานที่ครอบคลุมจังหวัด
ต่างๆ ในพื้นทีใ่ ห้บริการของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปนไปในทิศทางและ
รูปแบบที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสรางความเขาใจที่
ตรงกัน และเพื่อลดปญหาในการดาเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ ที่มีการดาเนินงานแลวแต
หลักฐานที่ใชในการประเมินการประกันคุณภาพไมสามารถนามาใชเพื่อรับการประเมินไดอยางถูกตองและ
เปนรูปธรรม ฝายเลขาฯ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทาหนาที่เปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทาคูมือ
การใหบริการวิชาการแกสังคมขึ้น เพื่อใหหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูรับผิดชอบโครงการใชเปนแนวทาง
ในการใหบริการวิชาการ
โดยคูมือการใหบริการวิชาการที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ ประกอบดวยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการ
การบริการวิชาการแกสังคม ที่แสดงใหเห็นถึงระบบ กลไก กระบวนการ และขั้นตอนการบริการวิชาการ
แนวทางและกระบวนการในการบูร ณาการงานบริก ารวิช าการกับ การเรีย นการสอนและการวิจัย
การสารวจความตองการของชุมชน การจัดทาแผน การจัดทาขอเสนอโครงการ และการดาเนินงาน
โครงการ การประเมินผลและจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลสาเร็จ
การบูรณา การโครงการ ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของตามระบบ กลไก และขั้นตอนในการบริการ
วิชาการ
คณะผูจัดทาคูมือการบริการวิชาการแกสังคม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแก
หนวยงาน บุคลากร ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการวิชาการแกสังคม ทั้งนี้หากมีข อผิดพลาด
ประการใด กรุณาแจงกลับมายังคณะผูจัดทาคูมือ คือ ฝายเลขาฯ คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป ขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
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บทนา
ความนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34
กาหนดใหคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ไดกาหนดมาตรฐานการอุดมศึ กษาขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษาขึ้น 4 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และดานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจากขอกาหนดของพระราชบัญญัติ ทาใหหนวยงานประเมิน
การประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา คือ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ไดกาหนด
องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ทีค่ รอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานดังกลาว
จากขอกาหนดดังกลาว ทาใหสถาบันอุดมศึกษาตองดาเนินงานตามพันธกิจทีส่ าคัญประการหนึ่ง
คือ การใหบริการทางวิชาการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและใน
ดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการมีศักยภาพทีเ่ พียงพอของบุคลากรและทรัพยากรของสถาบัน
และควรเปนเรื่องที่มีความทันสมัย เหมาะสม หรือสอดคลองกับบริบทตามความตองการของชุมชน
สังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
โดยการใหบริการวิชาการแกสังคม อาจดาเนินการในลักษณะการใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรือ
อาจคิดคาใชจายเพื่อสรางรายไดใหกับสถาบันอุดมศึกษาไดตามความเหมาะสม และสามารถใหบริการ
ครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆ ทัง้ หนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ
ชุมชน และประชาชนโดยกวาง ผานรูปแบบการใหบริการที่หลากหลาย เชน การใหคาปรึกษา การ
ศึกษาวิจัย การคนควาเพื่อแสวงหาคาตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ
การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ การจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ เปนตน
จากรูปแบบตางๆ ในการใหบริการวิชาการ นับไดวาสถาบันอุดมศึกษาไดทาประโยชนใหกับสังคม
และในทางกลับกันสถาบันยังไดรับประโยชนในลักษณะขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อใหเกิด
องคความรู ใหม รวมทั้งชวยเพิ่มพูน ความรู และประสบการณของอาจารย อันจะนามาสู การพัฒ นา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนา
ตาแหนงทางวิชาการของอาจารย ไดมีโอกาสสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของ
นักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดตระหนักถึงความสาคัญของการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งเปน
ภารกิจหนึ่งที่สาคัญของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเปนสวนหนึ่งที่ระบุไวในเอกลักษณของมหาวิทยาลัยซึ่ง
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การบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่นมหาวิทยาลัยไดดาเนินการอยางตอเนื่อง ผานหนวยงานตางๆ ทั้ง
ระดับคณะ สถาบัน/สานัก และศูนย ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน ที่มีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยมีกลไก กระบวนการ และขั้นตอนการใหบริการวิชาการที่
หลากหลาย สถาบัน วิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ไดอาสาที่จะท าหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนงานดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย โดยไดกาหนดแนวทาง รูปแบบ ระบบและ
กลไกการบริการวิช าการ ตลอดจนจัดทาแบบฟอรมตางๆ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดาเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับวิสัยทัศฯ พันธกิจ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เปนไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงคที่ว างไว
รวมทั้งจะทาใหการดาเนินงานดานเอกสารในการใหบริการวิชาการดาเนินการอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ไว้
ในมาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดัง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อยเอ็ด จึ งได้ก าหนดนโยบายที่ ส อดคล้ อ งกั บ อานาจหน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อทบทวน
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. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. การนาผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนาไปต่อยอดในการ
พัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
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3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น
ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือน
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ อั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ค่ า นิ ย มองค์ ก ร
พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปรัชญา
แหล่งความรู้ตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีว ภูมิปญฺญา ฐาน
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริม สร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
นิยามวิสัยทัศน์
มหาวิท ยาลัย เพื่อพัฒ นาท้อ งถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชน
เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้ องกับ
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษา จัดทาแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal)
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐาน
งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่จัดการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการ
วิชาการ ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก
1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการส่งเสริมรายได้จ ากงานวิจัย เป็นฐาน ทาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20
ตามตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เช่น การมีงานทา การเรียนรู้โดยชุมชน การได้รับการศึกษา
2. โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90
3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับ
สากล 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ
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อัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด จิตอาสา
นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ ความสามารถในการสื่ อ สาร และแสดงออกอย่ า ง
เหมาะสม มีภาวะผู้นา
จิตอาสา
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
- มีความเป็นผู้นาสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์
จิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น
ค่านิยมองค์กร
“RERU”
R : Responsibility
E : Experience
R : Respect
U : Unity

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ประสบการณ์ ที่ ดี จ ะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐานในการแสวงหาความจริ ง เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนพื้น ฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของชาติ
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4. บริ การวิช าการเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผู้ นาชุมชน ผู้ นาศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่น ให้มีจิตสานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้ อมสามารถแข่ง ขัน ได้ในกลุ่ ม ประชาคมอาเซีย นและสากลตลอดจนสร้างเครื อข่า ยและ
ประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนาส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการทางานและการดาเนินชีวิต
7. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับ
การด ารงชี วิ ตและการประกอบอาชี พของปวงชนรวมทั้ งการแสวงหาแนวทางในการบารุง รั กษาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายใน จากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 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
เป้าประสงค์ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง
กลยุทธ์ .1.2.1จัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน
1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4
ประการ
1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน
1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพื้นที่
บริการให้ประสบความสาเร็จด้วยองค์ความรู้
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นโยบายการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1. สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเอง ใหเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม ในการบริการวิชาการ
2. มุงเนนการนาเทคโนโลยีหรือองคความรู ตามความถนัดหรือตามศาสตรหรือความเชี่ยวชาญ
ของแตละหนวยงาน ไปบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกชุมชน
และสังคม
3. ใชโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ เปนฐานในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4. สงเสริมใหชุมชนหรือสังคมใชประโยชนจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรูและ
อางอิงทางวิชาการ
5. สรางเครือขายความรวมมือการดาเนินงานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก
6. มุงพัฒนาการบริการวิชาการใหเปนที่ยอมรับ เพื่อนาไปสูการเปนตัวแทนขององคกรที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ

กรอบแนวคิดการดาเนินงานบริการวิชาการแกสังคม
จากนโยบายการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงไดกาหนดกรอบแนวคิด
ในการดาเนินงานบริการวิชาการแกสังคมในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดใชเปนกรอบในการ
วางแผนและดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ไวดังนี้
1. มุ งเสริมสรางการพัฒนา เผยแพรความรู ฝกทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ แกชุมชน
ทองถิ่นหรือสังคม
2. ไดรับความรวมมือหรือสนับสนุน จากผูมีสวนไดสวนเสียในการดาเนินกิจกรรม เชน บุคลากร
นักศึกษา ผูปกครอง ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ ชุมชน หรือหนวยสังคมอื่นๆ เปนตน
3. ควรมีการบูรณาการเขาการเรียนการสอน หรือการวิจัย เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถบูรณาการ
องคความรูนาไปสูการปฏิบัติจริงในการดาเนินชีวิตไดตามบริบทของชุมชน ทองถิ่น หรือสังคม อยางสรางสรรค
4. ควรสนับสนุนและสงเสริม ใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการมีจิตสาธารณะ สามารถนาโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนแกชุมชน โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการริเริ่ม สรางสรรค หรือเปนผูวางโครงการ เพื่อ
เพิ่มทักษะการเขียนโครงการ การเสนอโครงการ และดาเนินงานโครงการรวมกับชุมชน สังคม
5. ตองดาเนินการใหครบถวนอยางเปนขั้นเปนตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบดวย การ
วางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (Act)
6. ควรสนับ สนุน ส่งเสริมใหมีความสอดคล้องกับศักยภาพหรือความพรอม ของหน่ว ยงาน
สถาบัน คณะ กลุ่มบุคคล รวมถึงทรัพยากรสาหรับการบริการวิชาการแก่สังคม หรือสาธารณะที่แสดงถึง
ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้าใจเสียสละ การมีส่วนรวมกับ
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สังคม จิตอาสา สามารถแสดงออกใหเห็นถึงการเปนผูนาและผูตามที่ดี และเป็นที่พึ่งของสังคมได
7. ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีส วนรวมในการดาเนินงาน รวมทั้งควรทาใหชุมชนมีการ
เรียนรูและดาเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และไดรับผลกระทบในเชิงบวกเพื่อทาใหชุมชนมีความเขมแข็ง
8. ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคมควร
ไดรับการเผยแพรทั้งภายในสถาบันการศึกษา และสูสาธารณชนผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมถึงการ
ดาเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธขาวสารการบริการวิชาการเชิงรุก
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บทที่ 2
กระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม
ความหมายการบริการวิชาการแกสังคม
การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยู ในฐานะเปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทาหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู ตลอดจนชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทาใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพ

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของสถาบันการศึกษา
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกาหนดลักษณะและ
ขอบเขตของการบริการวิชาการ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบงเปน 3 รูปแบบ คือ แบบเก็บ
คาลงทะเบียน แบบใหเปลา และแบบวาจาง
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน และการจัดการ
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. การใหบริการแบบใหเปลา : ดาเนินการกับชุมชน ผูดอยโอกาสที่มีความตองการรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณใหทั้งหมด ผูรับบริการไมตองเสียคาใชจาย
2. การใหบริการโดยไมมุงผลกาไร : ดาเนินการกับกลุมที่มีงบประมาณของตนเองในการ
ดาเนินการ หรือกลุมที่มีงบประมาณจากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจใหบริการในลักษณะรวมสนับสนุนคาใชจาย
เชน การบริการ ตรวจสอบ วิเคราะห ตรวจซอม ฝกอบรม ประชุม สัมมนา การเปนวิทยากร อาจารย
พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา รวมถึงเปดโอกาสใหชุมชนหรือสังคม ไดใชประโยชนจากทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม เปนตน
3. การใหบริการวิชาการเชิงธุรกิจ : เปนการใหบริการเพื่อหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย หรือ
คณะ/สานัก/สถาบัน หรือเพื่อพัฒนาหนวยงาน เชน รับนักศึกษา สารวจ ทารายงาน ทดสอบ อบรม
ความรู ออกแบบและประเมินผล การแปล เปนตน
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ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
1. เปนโครงการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แตละหนวยงาน
มีศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือไดรับการรองขอจากชุมชน
2. การจัด ท าโครงการ/กิจ กรรม ตองศึก ษาความตองการกลุ ม เปาหมายกอน เพื่อใหการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
3. กลุมเปาหมายการใหบริการวิชาการ คือ ผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ไดแก หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษาอื่นๆ ศิษยเกา ตลาดแรงงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่รับ
บริการของมหาวิทยาลัย หรือพืน้ ที่อื่นๆ ที่มีการรองขอ เปนตน
4. สถานที่หรือการใหบริการตามโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือในพื้นที่ภายนอก
มหาวิทยาลัย

ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑการใหบริการวิชาการที่สัมพันธ
กับวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการบริการวิชาการสรุปได
โดยสังเขป คือ เริ่มจากการสารวจความตองการของชุมชนหรือสังคม เพื่อนามากาหนดเปาหมายและทิศทาง
ในการจัดทาแผนบริการวิชาการของหนวยงานตางๆ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนและบุคคลผูรับผิดชอบ
จากนั้นจัดทาขอเสนอโครงการเพื่อนาเสนอตอคณะกรรมการในระดับตางๆ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามลาดับ แลวนาเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถดาเนินงาน
โครงการตางๆ ตามแผนบริการวิชาการที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งในการดาเนินงานโครงการ หนวยงานจะตองเนนถึงกระบวนการการมีสวนรวม ระหวางชุมชน
และมหาวิทยาลัย มีการประเมิน ผลประโยชนและผลกระทบตอชุมชนจากการดาเนินงานโครงการ
รวมทั้งจะตองมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน นานักศึกษา
เขารวมการดาเนิน งานโครงการ อาจเปนวิทยากรผู ช วย ผู นาการปฏิบัติห รือรวมฝกปฏิบัติการแก
ผูเขารวมโครงการ หรือนาประเด็นปญหาหรือองคความรูจากการบริการวิชาการ มาเปนกรณีศึกษาใหกับ
นักศึกษาในชั้นเรียน เปนตน นอกจากบูรณาการกับการเรียนการสอน หนวยงานจะตองบูรณาการงาน
บริการวิช าการกับ งานวิจัย ดวย เชน มีการนาผลการวิจัยไปสู การใชประโยชนจริง หรือนาความรู
ประสบการณ ประเด็นปญหาจากการบริการวิชาการมาพัฒนาตอยอดไปสูการทาวิจัยเพื่อใหไดองคความรู
ใหมหรือพัฒนาองคความรูเดิม เปนตน โดยระหวางการดาเนินงานจะตองมีการรายงานความกาวหนาผล
การดาเนินงานเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
และหลังจากดาเนินงานโครงการแลวเสร็จ จะตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลความสาเร็จ
ของการบริการวิชาการ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
ตอไป ดังภาพที่ 1

10

ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม
คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย กาหนดกรอบการดาเนินงานบริการวิชาการ
ตามนโยบาย จุดเน้นมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
คณะ/สานัก/สถาบัน กาหนดกรอบบริการวิชาการใหสอดคลองกับกรอบคณะกรรมการฯ
คณะ/สานัก/สถาบัน ดาเนินการสารวจความตองการของชุมชนและเปดรับการรองขอจากชุมชน
คณะ/สานัก/สถาบัน จัดทาแผนการบริการวิชาการ
ตามพันธกิจ สอดคลองกับความต้องการของชุมชนและแผนปฏิบติการประจาป ฯลฯ (P)
รายงาน
ความ
กาวหนา
และ/หรือ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน
บริการ
วิชาการฯ
เทียบกับ
แผนฯ
2 ครั้ง/ป

คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมจัดทาแผนบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย (P)
เสนอแผนบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัย ต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย (P)

คณะ/สานัก/สถาบัน จัดทาโครงการบริการวิชาการตามแผน (P)
(ระบุการบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือ การวิจัย)
ทาบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

ความกาวหนา

ประชุมวางแผนการทางานกับ

ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน (D)

ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ และประเมินผลติดตามประโยชน/ผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ (C)
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ (C)
สรุปบทเรียน/องคความรูการบริการวิชาการ และถายทอดสูบุคลากรในมหาวิทยาลัย และสาธารณชน (C)
สรุปผล

นาผลประเมินไปพัฒนากระบวนการ และปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการ (A)
ติดตามผลการใช้ประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน ต่อเนื่องอยางน้อย 3 ปี
ชุมชน/องค์กรเกิดการเรียนรูตอ่ เนื่อง/ยั่งยืน

ภาพที่ 1 ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม

ขอมูล
ปอนกลับ
การพัฒนา
และ
ปรับปรุง
(A)
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โดยสามารถสรุปรายละเอียดระบบ กลไก และกระบวนการบริการวิชาการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย จากผูแทนที่รับผิดชอบ
ดาเนินงาน องคประกอบที่ 5 จากหนวยงานตางๆ ในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
2. คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ระดับ มหาวิท ยาลัย ก าหนดกรอบการด าเนิน งาน
บริการวิชาการ ตามนโยบายการบริการวิชาการ จุดเนนมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
3. คณะ/สานัก/สถาบัน ประชุมกาหนดกรอบบริการวิชาการของหนวยงานตนเอง ใหสอดคลองกับ
กรอบของคณะกรรมการการฯ รวมทัง้ สอดคลองกับบริบท พันธกิจ และความถนัด/เชี่ยวชาญของหนวยงาน
4. การสารวจความตองการชุมชน หรือศึกษาความตอเนื่องของโครงการเดิม (ถามี) การบริการ
วิช าการแกสังคม คณะ/ส านัก /สถาบัน จาเปนตองเริ่มจากการส ารวจความตองการของชุมชน เพื่อ
กาหนดเปาหมายการเรียนรู และสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได อยางเปนรูปธรรม และ
ไดผลการสารวจความตองการที่สอดคลองกับบทบาท หนาที่และบริบทของแตละ หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและความถนัด ที่จะใหบริการวิชาการในเรื่องตางๆ ซึ่งผลการสารวจความ ตองการจะนาไป
จัดทาเปนแผนการบริการวิชาการระดับคณะ /สถาบัน /สานัก
5. การจัดทาและเสนอแผนบริการวิชาการ
คณะ/สานัก/สถาบัน จัดทาเปนแผนการบริการวิชาการของหนวยงาน โดยใหสอดคลองกับ
ความตองการชุมชน การรองขอจากชุมชน และแผนปฏิบัติการประจาป ฯลฯ และเสนอตอคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมจัดทาแผนงานบริการวิชาการแกสังคมระดับ
มหาวิทยาลัย แลวนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
6. การจัดทาโครงการบริการวิชาการตามแผน
เมื่อแผนบริการวิชาการไดรับอนุมัติแลว ผูรับผิดชอบระดับคณะ/สานักสถาบัน/ ดาเนินการ
จัดทาโครงการบริการวิชาการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดาเนินงานโครงการจากหัวหนาหนวยงานตางๆ
โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจาป
โดยการจัดทาโครงการ จะตองระบุใหเห็นถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ไดแก
1) น าประเด็ น ป ญหาที่ พ บจากการบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง อาจมาจากการน าไปใช ของ
ผูรับบริการ หรืออาจคนพบโดยผูดาเนินงานโครงการเอง ไปพัฒนาเปนหัวขอหรือโจทยวิจัย และตอยอด
ไปสูการพัฒนาเปนองคความรูใหม ผานกระบวนการวิจัย
2) จัดทา มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดยกาหนดให
นักศึกษานาความรูจากโครงการบริการวิชาการ ไปจัดทาเปนโครงการ/กิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอชุมชน เปนตน
7. การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
กอนเริ่มดาเนิน งานโครงการที่จัดทาขึ้น เพื่อใหเห็นถึงการมีส วนรวมของกลุ มเปาหมาย/
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบโครงการอาจดาเนินการได 2 ลักษณะ คือ การทาบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) ดานบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย กับ ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่
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เกี่ยวของหรือ กรณีไมไดทาบันทึกขอตกลง ผูรับผิดชอบโครงการควรจะมีการประชุมวางแผนการทางาน
รวมกับกลุมเปาหมาย/หนวยงานที่รับบริการ แลวแตลักษณะของโครงการ
ทั้งนี้การดาเนินงานโครงการ ตองทาใหครบถวนอยางเปนขั้นเปนตอนตามหลัก PDCA ซึ่ง
ประกอบดวย การวางแผน (Plan) ในที่นี้คือแผนงานในระดับโครงการ การดาเนินงานและเก็บขอมูล
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)
8. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ รวมทั้งประเมินและติดตามผลประโยชนหรือผลกระทบ
การดาเนินงานโครงการ
ดาเนินการประเมินผลโครงการในดานตางๆ ประกอบดวย
1) ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ 3 มิติ หลังเสร็จสิ้นโครงการ/จบการดาเนินงานทันที
ประกอบดวย มิติความพึงพอใจ มิติความรูความเขาใจ และมิติการนาความรูไปใชประโยชน
2) ประเมินผลความสาเร็จการบูรณาการ ของงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยประเมินเทียบกับวัตถุประสงค เปาหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผูรับผิดชอบโครงการกาหนดไว
3) ติดตามและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบการดาเนินงานโครงการ โดยดาเนินงาน
หลังจากสิ้นสุดการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ อยางนอย 1 เดือน แตไมควรเกิน 3 เดือน เพื่อจะ
ไดขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ในการนาความรูงานจริงนวัตกรรมจากงานบริการวิชาการไปใช / ซึ่งจะ
ไดนามาวิเคราะหพิจารณา และใหความชวยเหลือหรือแนะนา
9. จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานโครงการ ใหผูรับผิดชอบดาเนินการจัดทารายงาน พรอมทั้งสรุป/
ถอดบทเรียนองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ และจัดทาฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการ
ซึ่งผูรับผิดชอบควรเขียนผลการดาเนินงานตามหลักการ PDCA ดังนี้
1) Plan โดยเขียนอธิบายวาโครงการไดรับงบประมาณจากที่ไหน จานวนเทาไร มีกิจกรรม
อะไรบางในชวงเวลาการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ มีเปาหมายเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณอยางไร
(ถาเปนโครงการตอเนื่องจากปที่ผานมา ใหนา Act ของปที่ผานมาแสดงประกอบดวย)
2) Do เขียนอธิบายวามีการดาเนินการตามแผนงานโครงการ ครบทุกกิจกรรมที่กาหนดไว
หรือไม ถามีกิจกรรมที่ไมไดทาหรือทาไมเสร็จ ควรใหเหตุผลประกอบ
3) Check เขียนอธิบายวาเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแลว มีการประเมินผลกิจกรรมอยางไรสามารถ
ตอบการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้หรือเป้าหมายได้หรือไม่ โดยควรนาเสนอผลประเมินด้วย
4) Act เขียนอธิบายวาเมือ่ มีการประเมินผลแลวพบปญหา/อุปสรรค จะดาเนินการแกไขหรือพัฒนา
อยางไร และหากจัดกิจกรรม/โครงการในปตอไป ควรนาปญหาอุปสรรคในปปจจุบัน ใชในการวางแผนปตอไปอยางไร
10. เผยแพรขอมูลการดาเนินงานโครงการ นาบทเรียนหรือองคความรู ที่ไดจากการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ เผยแพรและถายทอดสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เชน นามาสอนใน
รายวิชา การจัดเสวนา การประชุม รวมทั้ง เผยแพรสูสาธารณชน ผานทาง website หรือสื่ออื่นๆ
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11. การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
นาผลการประเมินโครงการทั้งในสวนที่ไดจากผู รับบริการ และในสวนของผูใหบริการที่ได
ประเมินความสาเร็จการบูรณาการฯ ไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรม
งบประมาณ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแผนและกระบวนการบริการวิชาการ
12. ติดตามผลความตอเนื่องการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน เพื่อแสดงให
เห็นถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องของชุมชน และการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยใหดาเนินการ
ติดตามรวมทั้งเปนที่ปรึกษาหรือเปนพี่เลี้ยง ในการนาความรู จากการบริการ วิชาการไปใชประโยชนใน
ระดับชุมชน ตอเนื่องอยางนอย 3 ป ซึ่งจะสงผลใหชุมชนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
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บทที่ 3
แผนการบริการวิชาการแกสังคม
ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีพื้นที่รับผิดชอบใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
จังหวัดยโสธร โดยคณะกรรมการดาเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ได้กาหนดพื้นที่ดาเนินการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้
1) พื้นทีท่ จี่ ังหวัดเป็นผู้ชี้เป้าหมาย
2) พื้นที่ตามบริบทของโครงการ
3) พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยและคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนเป้าหมายที่กาหนด มีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกาหนดความต้อง
การและพื้นทีเ่ ป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการทางวิชาการ ภายใต้โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อทบทวนแผนและการ
ดาเนินการบริการทางวิชาการกาหนดความต้องการและพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บริการทาง
วิชาการ ภายใต้โครงการตามพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยและคณะ
3. คณะกรรมการร่วมกันจัดทาแผนการบริการวิชาการ โดยใหสอดคลองกับ ความตองการชุมชน
แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น แผนปฏิบัติการราชการประจาปีมหาวิทยาลัย
และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
4. จัดทาโครงการบริการวิชาการตามแผน เพื่อขออนุมัติงบประมาณดาเนินงานโครงการภายใต
กรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจาปี
5. ดาเนินงานโครงการ ตามหลัก PDCA ซึ่ง ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การดาเนินงานและ
เก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) และประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ เผยแพรขอมูลการดาเนินงานโครงการ นาผลการ
ประเมินโครงการไป ปรับปรุงแผนและกระบวนการบริการวิชาการ รวมทั้งติดตามผลใหชุมชนเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
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แผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
กลยุทธ์ 1.2.1.จัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ จานวนตาบลทีไ่ ด้รับดาเนินพัฒนาระบบข้อมูลตาบล
10 ตาบล
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลใน
จานวนตาบลทีไ่ ด้รับดาเนินพัฒนาระบบข้อมูลตาบล
10 ตาบล
2
จังหวัด

หน่วยงาน

ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

1,000,000

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

1,700,000

กลยุทธ์ 1.2.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิน่ อย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณ ลักษณะ 4 ประการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลใน
จานวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
50 หมู่บ้าน/
คณะนิติรัฐศาสตร์
800,000
3
จังหวัด
เข้าไปดาเนินการจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นทีท่ ี่มี
โรงเรียน
ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร ประชาคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดาเนินโตรงการ
พัฒนาท้องถิ่นในพืน้ ทีบ่ ริการ
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ เป็นไปตาม
5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคล
เป้าหมายโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น
ทุกช่วงวัย
4

6

โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายโครงการและกิจกรรมที่จัดทาขึ้น

5 เครือข่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

500,000

ร้อยละ 50

คณะพยาบาลศาสตร์

700,000

ร้อยละ 50

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติทดี่ ีถูกต้อง
กลยุทธ์ 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ทอ้ งถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
7 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน 1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น
ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นที่อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
3. จานวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละคณะ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 50

หน่วยงาน

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
จานวน 6 กิจกรรม 2. คณะครุศาสตร์
3. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
จานวน 12
4. คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรม
และการบัญชี
5. คณะนิติรัฐศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการใหม่ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบความสาเร็จด้วยองค์ความรู้
8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นทีบ่ ริการได้รับการพัฒนา 10 ผลิตภัณฑ์
และยกระดับด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจและ
จานวนวิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ 5 วิสาหกิจชุมชน การบัญชี
ที่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การยกระดับการศึกษา
กลยุทธ์ 1.3.1 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
9 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน ร้อยละอัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัย
ร้อยละ 3
คณะครุศาสตร์
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
อุดมศึกษา
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้
200,000

1,000,000

1,000,000
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คณะผูจัดทา
ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชติ กามันตะคุณ
รองอธิการบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ
4. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คาจันทร์
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผูอานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผูอานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. คณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
8. คณะกรรมการดาเนินการโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น
9. คณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
11. นายกเทศมนตรีตาบลท่าม่วง
12. นายกเทศมนตรีตาบลเกาะแก้ว
หนวยงานผูจัดทา
ศูนยบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่อยู 113 หมู่ 12 ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

