
 

 

แผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที่… 



 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ

และความประสงค์ของผูร้ับบริการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 

ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดให้บริการทั้งหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จัดบริการแก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในเชิงวิชาการ การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้

สังคมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์อัน

จะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนักศึกษาและอาจเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดหารายได้ร่วมกัน ของบัณฑิตวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่สรา้งความร่วมมือได้ตอ่ไป 

 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การเป็นหน่วยงานที่

มีคุณภาพด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วมเพื่อ

น ามาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวชิาการ 

 1. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตรพ์ระราชา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 60) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน 

 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้   1  750,000 

2. โครงการขยายศูนย์การเรยีนรู้สู่ชุมชน   1 750,000 

 

 ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้น าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถ

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมา พ.ศ. 2562  

ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 1 75,000 

2. โครงการขยายศูนย์การเรยีนรู้สู่ชุมชน 1 75,000 

3. กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชงิวิชาการ 33 1,295,000 

 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอืในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการ



 

บริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 อย่างเป็นระบบ  

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวจิัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกั นอย่างเป็น

รูปธรรม 



 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

  



 

สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งคณะ/วิทยาลัย  

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้าน..................................................................  

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจ าปี (ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ)  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน....................  

 2.1 นโยบายด้าน..............................................................  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน...................................................  

 2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ/วิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน...............................  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้าน..............................................................  

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้าน.............................................................. ระยะ 5 ปี  

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้าน................................................ ประจ าปี (ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ)  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้าน.................................................... ไปสู่การปฏิบัติ  

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน........................................................  

ภาคผนวก  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปี พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตั้ง

โครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า 

“บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อท าหน้าที่จัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขา

การจัดการคุณภาพ  

ต่อมาในปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2547 เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2548 

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหาร

วิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั้งและการด าเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ.2548 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The 

Graduate School, SuansunandhaRajabhat University” 

 ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสาน

และก ากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศ มีวสิัยทัศน์ คือ 

“ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑติศกึษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก”และมีพันธกิจ 4 ประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และ

พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้การก ากับมาตรฐานวิชาการ2) พัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก3) ส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น4) 

ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน ซึ่ง

สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพใน

การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 

 

 

 



 

ข้อมูลผลการส ารวจปัญหาและความต้องการการบริการวิชาการ 5 พื้นที่รับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนและบริการวิชาการให้กับชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน

วิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและน ามาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับ

ในท้องถิ่นและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนจริงๆ โดยเฉพาะการท าวิจัยและให้บริการวิชาการที่สนองต่อชุมชนหาก

มหาวิทยาลัยต้องการน าผลงานวิจัยไปใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องศึกษา

ชุมชนด้านต่างๆ ค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการและด าเนินการวิจัยกับชุมชนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนเพื่อ

เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงที่ดีระหว่าง

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยส าหรับท้องถิ่นอย่างแท้จริงการพัฒนาของชุมชนที่ต้อง

สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดในประเด็นต่างๆดังนั้น  เพื่อตอบสนอง วิสัยทัศน์ นโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องท าการส ารวจและศึกษาความต้องการของชุมชนในพืน้ที่รับผดิชอบด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้

เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการวิจัยและบริการทาง

วิชาการสู่ชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นในการพัฒนาของชุมชนที่สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและของ

มหาวิทยาลัยอย่างตรงเป้าประสงค์ของชุมชน  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด

กิจกรรมการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของชุมชนใน 5 เขตพื้นที่รับผดิชอบของมหาวิทยาลัย ดังตอ่ไปนี้ 

1. เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 

3. จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. จังหวัดอุดรธานี 

5. จังหวัดระนอง 

 โดยมีผลการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ดังตอ่ไปนี้ 

1. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 1.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ดังตอ่ไปนี้ 

 - ด้านการศึกษา : นักเรียนช้ัน ม.3 ยังมีคนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกอยู่บ้าง 

 - ด้านสุขภาพ : มีผู้สูงอายุจ านวนมากในชุมชน ซึ่งต้องการการตรวจและดูแลสุขภาพให้กับ

ผูสู้งอายุในชุมชน,  

 - ด้านสภาพความเป็นอยู่ : ชุมชนบางแห่งนั้นรวมตัวกันยาก, มีความเห็นแก่ตัว, ชุมชนยังไม่มี

ความเข้มแข็ง, ยังคงมีกลุ่มคนที่ ไม่มีรายได้ และส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ เช่าที่ เป็นคนถิ่นอื่นอพยพมาอยู่ ใน

กรุงเทพมหานคร, เยาวชนบางส่วนในชุมชนยังติดยาเสพติดหรอืมีสว่นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ 



 

 - ปัญหาอื่นๆ : มีการกู้ยืมหนี้นอกระบบ เนื่องจากชาวบ้านไม่มีรายได้ที่แน่นอนและไม่สามารถ

กู้ยืมเงิน สินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้, มีความต้องการให้ขับเคลื่อนและผลักดันใหชุ้มชนมีความ

เข้มแข็ง โดยอยากใหทุ้กคนในชุมชนมสี่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆของชุมชน 

 - ชุมชน ม.พัน 4 รอ. นั้นมีความพร้อมในการเอือ้เฟื้อสถานที่ใหท้ ากิจกรรมได้ 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชา

ระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความต้องการให้มหาวิทยลัยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ

ให้บริการที่ประทับใจส าหรับการนวดกดจุดฝ่าเท้า 

2. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

 2.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี้ 

 - ระบบการปกครองขอต าบลคลองโยงนั้นมีการปกครองแบบที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 

(สามัคคีกัน) (มีพื้นที่ส่วนกลาง คือ ศาลาประชาคม) 

 - วัฒนธรรมการเข้าพืน้ที่ใน 8 หมู่ คือ 

   1) การลงพื้นที่นั้นต้องท าความเข้าใจและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมตามข้อตกลงความร่วมมือ

ของสมาชิกหมู ่

   2) กิจกรม/การด าเนินงานจะต้องผา่นการด าเนินงานผ่านชุมชน 

   3) มคีวามตอ้งการใหม้หาวิทยาลัยเข้าถึงทุกชุมชน เหมอืนชุมชนหมูท่ี่ 4 

   4) ในพื้นที่อ าเภอพุทธมณฑลมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทุกหน่วยงานตรงมาที่อ าเภอพุทธมณฑล

ทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละหมู่ช่วยกันขับเคลื่อนกันขึ้นมา เช่น หมู่ที่ 4 เชิญชวนหมู่ที่ 2 เข้าร่วม

กิจกรรม และเชญิกันเข้ามามีสว่นร่วมกันเรื่อยๆ 

   5) การต่อยอดผลการวิจัยและความตอ่เนื่องของผลงาน/กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน 

   6) จุดเด่นของชุมชนต่างๆ คือ หล่อทองเหลือง, คัดแยกขยะ และส่วนใหญ่มีการท าเกษตรแบบ

อินทรีย์  

   7) ชุมชนมีความพร้อมในการให้หน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมและศึกษาข้อมูล

ต่างๆ แต่มีเงื่อนไขการเข้ามาจัดกิจกรรมต้องขอให้มาด าเนินการจัดกิจกรรมหรือส ารวจข้อมูลต่างๆ หลังจาก 9 

โมง เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร จงึตอ้งใชเ้วลาในช่วงเชา้เข้าสวนและท านา 

3. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 3.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีดงัตอ่ไปนี ้

- การขยายผลการพัฒนาจากพืน้ที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 

- การจัดระบบบริหารจัดการ/ การจัดระเบียบเพื่อการพัฒนา 

- การมสี่วนรว่มของชุมชน โดยการรวมกลุ่ม 

- การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชุมชน โดยที่ชุมชนต้องสามารถใช้งานข้อมูลได้จริง โดยทุกคนมีส่วน

ร่วมในการให้ขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์จากการรวบรวมได้จรงิ 

- การคิดต่อยอดโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, กระบวนการคิด, กระบวนการใช้

ประโยชน์, กระบวนการตอ่ยอด/พัฒนา/การขยายผล 



 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้อง

พัฒนาสู่สากล โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ปลาทูต้มย า (ผลิตภัณฑ์ OTOP ต าบลจอมปลวก) และต้อง

พัฒนามตรฐาน อย. เชน่ ไข่เค็มตม้ย า  

- ผลิตภัณฑ์ของดอนมะโนรา เช่น ซุปไก่สกัด, น้ าตาลสด, เห็ดสามรส, ผลไม้กวน, ข้าวเกรียบปลาทู, 

ผา้ขาวม้า, ไข่เค็มซีอิว๋, วา่วจุฬา 

- การพัฒนาตลาดน้ าบางนอ้ย ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดนัดชุมชน โดยอาศัยความรว่มมือของต าบลกระดังงา, 

พัฒนาการอ าเภอ และวัด ซึ่งตลาดนัดชุมชนมกีารน าผลติภัณฑ์ชุมชนที่ผลติเองและสามารถขายได้ 

- ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ าบางน้อย มรภ.

สวนสุนันทา ซึ่งมีความต้องการในการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม โดยมีต้องการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ท้องถิ่น 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บรกิารวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน ต าบล

จอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าที่มาก

ขึน้ได้ด้วยการออกแบบผลติภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ ์ด้วยตนเอง 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านพลังงาน

ทดแทนและสิ่งแวดล้อม ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความต้องการในการการ

เตรียมความพรอ้มส าหรับการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพืน้ที่ต าบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

4. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

4.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ต าบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี ดังตอ่ไปนี ้ 

  4.1.1 ในพื้นที่ต าบลบ้านม่วงเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับ

ถือ คอื ค าชะโนด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเพื่อบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา เป็นจ านวนมาก 

จงึท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 

- พื้นที่ทางกายภาพของบริเวณรอบข้างค าชะโนดนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

การจราจรตดิขัด, พืน้ที่จอดรถมีจ ากัด, ร้านค้าในบริเวณวัดศิรสิุทโธไม่ค่อยสะอาดและไม่ได้มาตรฐาน  

- สภาพแวดล้อมภายในเกาะค าชะโนดค่อนข้างเสื่อมโทรมเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ไปท าให้ต าชะโนดนั้นล้มเป็นจ านวนมาก และขยะที่ผู้คนทิ้งไว้ในเกาะค าชะโนดมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นจ าพวกธุ

ปเทียน พานบายศรี และขยะพลาสติกต่างๆ ท าให้ปริมาณขยะมีการสะสมเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นดินของเกาะ

ค าชะโนดไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมไ้ด้ง่าย  

- อยากให้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของเกาะค าชะโนด โดย

เปรียบเทียบความสมบูรณ์ของต้นชะโนดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการปลูกใหม่โดยชาวบ้าน และหา

แนวทางการอนุรักษ์เกาะค าชะโนดใหด้ ารงอยู่อย่างอุดมสสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 

- ต้องการให้มีการศึกษาแนวทางการจัดการค าชะโนดทั้งระบบ เพื่อให้สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวผูท้ี่ศรัทธาได้ โดยที่ไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลัง 



 

- ต้องการให้มีมัคคุเทศก์น้อยในการน าชมเกาะค าชะโนดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา

ลาว  

 4.1.2 ความต้องการทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ต าบลบ้านม่วง มีดังต่อไปนี ้

 - โรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบลูกเลือ-เนตรนารี เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในการเรียน

และการใชชี้วติ 

 - มีความต้องการให้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา

รู้ ดังนี้ 1)การฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้ เช่น การฝึกฝนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ, การท่องบทอาขยาน, การท่อง

สูตรคูณ, การฝกึกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ, การฝกึการวิจัย/การท าโครงงานในระดับนักเรียน 2) การฝึกฝน

ทักษะด้านการด ารงชีวิต เช่น การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/หน้าที่พลเมือง, การฝึกความกล้าแสดงออก, 

การฝึกอาชีพตา่งๆ เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวติในระหว่างการศึกษา  

 4.1.3 ศูนย์การเรยีนรู้วิจัย บรกิารวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถ่ิน บ้านค าชะโนด 

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความต้องการในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกชุมชนค าชะโนดที่ซึ่งก าลังเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวทางความเชื่อความศรัทธา 

  

 5. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง 

 5.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง ดังตอ่ไปนี ้ 

- เรื่องของสุขภาวะของชาวเกาะหาดทรายด า โดยอยากให้มีการเข้าถึง และการให้ความรู้ดูแลสุขภาพ 

และสนับสนุนยารักษาโรค ทั้งของเด็กและของผู้สูงอายุ 

- การศึกษาการพัฒนาเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับเด็กนักเรียน 

- การท าฐานข้อมูลชุมชนไว้ จึงมีความต้องการการรวบรวมและทบทวนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชนหาด

ทรายด าไว้ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลและการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้กับเกาะหาดทรายด า 

- การศกึษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบระยะสั้นของเกาะหาดทรายด า 

- การท าบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตที่อยู่ในหมู่บ้านเกาะหาดทรายด า 

- การส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านเกาะหาดทรายด าให้มีรายได้ที่เพิ่มขึน้ และสามารถด ารงชีพอยู่ได้ 

- การปรับพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาระนอง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการบ าบัดรักษาโรค

ด้วยธรรมชาติ โดยใช้น้ าแรแ่ละสมุนไพร และสามารถออกก าลังกายได้ในสถานที่เดียว 

- การพัฒนาคุณภาพชวีิตของแรงงานพม่า เด็กต่างชาติ (พม่า) ให้ดีขึ้น 

- การศกึษาศักยภาพการค้าขายบริเวณชายแดนภาคใต้ 

- การศกึษาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ในพืน้ที่ที่เช่ือมต่อกับประเทศพม่า 

 

 

 

 



 

1.2 โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 

 

 



 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการสู่

ท้องถิ่น เพื่อเป็นที่พึ่งทางวิชาการและการวิจัยแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด

ตามศาสตร์ ศิลป์และความเช่ียวชาญของคณาจารย์ นอกจากการท าคุณประโยชน์ให้สังคมท้องถิ่นแล้ว 

มหาวิทยาลัยยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์สามารถน าสิ่งความรู้จากท้องถิ่น

กลับมาสู่การพัฒนานักศึกษา หลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้สมความภาคภูมิในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 ดังนั้นเพื่อการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างผลงานวิชาการสู่

การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อย่างบัณฑิตวิทยาลัยได้ รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 2561 ตามหัวขอ้ ดังนี้ 

1) การปลูกฝังระเบียบวินัยใหก้ับนักเรียน/นักศกึษา    

2) สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ  

3) ยาเสพติด  

4) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

5) การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/วิเคราะห ์และ 6) การปลูกป่า 

 โดยบัณฑติวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 33 โครงการ เป็น

งบประมาณทั้งสิน้ 1,295,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู ้และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคม

อาเซียน 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาอาชีพ 



 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

   ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

    ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผู้อาวุโสและการทักทาย 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

   เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 G Good governance  ธรรมาภิบาล 

 R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

 A  Association  การเชื่อมโยงประสานงานเครือขา่ย 

 D  Devotion  ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School Development Goals) 

      เป้าหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ :บัณฑติวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

  เป้าหมายที่ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัยเพื่อการบริการวิชาการ :บัณฑิตวิทยาลัยมุงที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของ

แหลงทุนเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อการ

บริการวิชาการแกสังคม 

  เป้าหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : บัณฑิตวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือ    

ขายความรวมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

  เป้าหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ :บัณฑิตวิทยาลัยมุงที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.6 สถานภาพปัจจุบันด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของภาควชิา (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths)  

1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาต่างๆ  

2) มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการแก่ชุมชน เช่น เป็นวิทยากร เป็นกรรมการทางวิชาการหรือ

ท างานรว่มกับสถาบันอื่น ๆ  



 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

1) มีข้อจ ากัดด้านภาระงานสอนของบุคลากรค่อนข้างสูง และทรัพยากรสนับสนุนเอื้อต่อการ จัดกิจกรรม

บริการทางวชิาการแก่สังคมไม่เต็มประสิทธิภาพ  

2) การแสวงหาโครงการใหม่ตรงกับความตอ้งการของชุมชนยังไม่กว้างขวาง  

โอกาส (Opportunities)  

1) หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ยังมีความต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมทางด้าน

วิชาการ พัฒนาองค์กร และ พัฒนาชุมชน  

2) บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับการไว้วางใจจากบุคลากรในชุมชนให้เข้าไป

พัฒนาอาชีพ  

อุปสรรค (Threats)  

1) สภาพอากาศ  

2) จ านวนผูเ้ข้าอบรม  

  3) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

  



 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวิชาการ 
 

2.1 นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยที่เกิดคุณค่า

ต่อการเรียนการสอนและสังคม  และผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาทุกระดับ และทุกแผนการเรียน มกีาร

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติใหเ้พิ่มขึน้ 

2. เนน้การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรูใ้หม่ ๆ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

3. ควบคุมคุณภาพการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. ผลักดันให้นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. ผลักดันให้เกิดหลักสูตรที่บูรณาการการเรยีนการสอนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

6. สนับสนุนทุนส าหรับนักศึกษา และคณาจารย์ ในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ 

ผลักดันให้อาจารย์ในสังกัดจัดโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย อย่าง

ครบถ้วน 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม

ทุกด้านตามพันธกิจของบัณฑิตวทิยาลัย 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ 

1. เพือ่ให้ชุมชนท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตรพ์ระราชา 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

        เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ≥ 60 



 

1.1 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  มีเป้าหมายที่จะสร้างแผนด าเนินการที่มีพืน้ฐานมาจาก

ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม การมีส่วนร่วมของประชาคม และรวมถึงการ 

น าผลการประเมินตา่ง ๆ  ดังนัน้ในการจัดท าแผนจงึมรีูปแบบและกระบวนการในแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ  รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

2. ก าหนดปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของหนว่ยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

3. ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

4. คณะกรรมการฯ  วเิคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

5. คณะกรรมการฯ  ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

6. ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. คณะกรรมการฯ  ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

8. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ และน าสู่การปฏิบัติ 

     10. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ผูเ้กี่ยวข้อง

และประชาคมรับทราบ 



 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้าน................................................  ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

 

 

  



 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้าน................................................ ประจ าปี(ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี ........... 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ

การด้านการบริการวชิาการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการไปสูก่ารปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

6. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

7. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

8. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน า ไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

9. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

10. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  

  



 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท า

ระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการตดิตามความก้าวหนา้ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผูร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 


