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ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการและประสงค์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การ

ให้บริการทางวิชาการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดให้บริการทั้ง

หน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการแก่หน่วยงานที่เป็น

เครือข่ายในเชิงวิชาการ การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้วคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ของคณาจารย์อจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบรูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สร้างเครือขา่ยกับหน่วยงานต่าง 

ๆ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและอาจเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดหา

รายได้ร่วมกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือ

ได้ตอ่ไป   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

โดยตั้งอยู่บนหลังการที่พัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมี

ส่วนร่วม เพื่อน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวชิาการ 

1. เพื่อให้การบริการวชิาการสามารถบรูณาการเข้ากับการจัดการเรยีนการสอนหรอืวิจัย 

2. เพื่อให้เกิดกลไกในการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ

กับการจัดการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 

≥ 90.00 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานโครงการ

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

≥ 80.00 

จ านวนองค์ความที่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรู้บริการ

วิชาการ 

องค์ความรู้ ≥ 1 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น

เกณฑค์วามยากจนและ/หรือยกระดับรายได้

ครัวเรือน 

≥ 60.00 

จ านวนผูป้ระกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยได้รับการ

พัฒนา 

4 ราย 

 โดยแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) สามารถสรุป 

โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2   แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

กลุ่มโครงการ โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ 1 - 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 2 35,000 

3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนา

คุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

ฐานราก 

2 25,000 

รวม 5 60,000 

 ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าแผนการปฏิบัติการด้านการบริการบริการ

วิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติ
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การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ 

ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3   จ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้ 1 - 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 2 35,000 

3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนา

คุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

ฐานราก 

2 25,000 

รวม 5 60,000 

 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับ

กระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 อย่างเป็นระบบ 
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แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่

การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

 3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ /กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 5.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
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 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างตอ่เนื่อง 

 3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์

ผลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้ ก าหนดแนวทางหรือ

นโยบายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

เพื่อการบริการวิชาการแกส่ังคม 

  ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ได้ด าเนินการด้านการบรกิารวชิาการของคณะ โดยตระหนักถึงความส าคัญการให้บริการวิชาการ

แก่สังคมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ มีการน าองค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้า ไปในการ

ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และเมื่อได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ได้มีการน าเอา

ประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการนั้น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรอืการวจิยั 

อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชา หรอืหลักสูตรต่อไป 

  แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวชิาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะก าหนดกรอบแนวทางการ

สนับสนุนคณะ สาขา และบุคลากร ผ่านโครงการที่จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ

มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อที่คณะ/สาขาวิชา/บุคลากร ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและสามารถ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติของคณะ

ติดตามแผนงานและประเมิน เพื่อป้องกัน แก้ไขและปรับปรุงความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการของคณะ 

รวมถึงการรายงานผลด้านการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมงานด้านการ

บรกิารวชิาการของฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 
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  ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารทางวิชาการของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรม/

โครงการที่ด าเนินการภายใต้ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 1)เขต ดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 2) จังหวัดนครปฐม 3) จังหวัดสมุทรสงคราม 4) จังหวัดอุดรธานี และ5)จังหวัดระนอง โดยมี

การส ารวจตามประเด็นหหลักๆ ได้แก่ การศึกษา การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน

เข็มแข็ง การสนับสนุนและการสร้างอาชีพชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การลดความรุนแรงในชุมชน การ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุ การแก้ปัญหายาเสพติด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การแปลรูปผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 

1.1.1 ผลส ารวจความตอ้งการของชุมชนใน 5 พืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบูรณาการการท างานร่วมกับชุมชน โดยเน้นการตอบสนองความ

ต้องการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาของชุมชนและบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้

เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย น าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น โดย เฉพาะการ

ด าเนินงานและประยกุต์ใชผ้ลการวจิัยเชิงพืน้ที่และการใหบ้รกิารทางวิชาการแกชุ่มชน ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลยั

ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านต่างๆ ค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการ และด าเนินการวิจัยกับชุมชน เพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของชุมชน ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ จากผลงานวิจัย และบริการ

ทางวิชาการแกชุ่มชน สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทาเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ท างานเพือ่

ท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ  

การส ารวจความปัญหาและความต้องการนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน โดยการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆ ส าหรับให้นักวิจัยน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ก าหนดหัวข้อการวิจัยและการบริการทางวิชาการสู่ชุมชนอย่างตรงเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนพัฒนา

ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้ ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคร าะห์

สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างรอบด้าน โดยต้องบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับภาคี

เครือข่ายด้านการพัฒนา 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาค

ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด าเนินการส ารวจปัญหาและความต้องการของ ชุมชน

ใน 5 พืน้ที่บริการทางวิชาการ 1) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) จังหวัดนครปฐม 3) จังหวัดสมุทรสงคราม 

4) จังหวัดอุดรธานี 5) จังหวัดระนอง โดยมีผลการส ารวจปัญหาและความต้องการ ดังตารางต่อไปนี้ 
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พื้นที่บริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการส ารวจ 

1. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5.จังหวัดระนอง 

1. ด้านเศรษฐกิจ - การพัฒนาพื้นที่คา้ขายในชุมชน
ของผู้ค้ารายย่อยให้มีระเบียบ และ
มีระบบการบริหารจัดการให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
ขึ้น 
- ส่งเสริมการใช้วิธีการ
ทางโลจิสติกส์เข้ามาช่วยใน
การขนส่งสนิค้าทางการ
เกษตรเพื่อเก็บรักษาใน
คลังสินคา้ หรือส่งออก
จ าหน่ายไปยงัที่ตา่งๆ ได้
อย่างเป็นระบบ 

- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการขยายตลาด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
กว้างมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย
ระบบโลจิสติกส์เป็นตัวช่วย 

- พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่น 
- การพัฒนาร้านคา้เพื่อ
ท้องถิ่น ซึ่งด าเนนิการตาม
บริบทของท้องถิ่น เพื่อ
ช่วยเหลือท้องถิ่น 
 

- การพัฒนาธุรกิจโรงแรม 
ที่พัก โฮมสเตย์ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐานที่ดีขึน้ 
- การศึกษาศักยภาพการ
ค้าขายบริเวณชายแดน
ภาคใต้ 
 

2. ด้านการเกษตร - - การพัฒนาวิธีการท า
เกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสม
กับพื้นที ่

- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับต้น
มะพร้าว เช่น ศัตรูพชืของต้น
มะพร้าว, การควบคุมตน้ทุน
การผลิตน้ าตาลมะพรา้ว, ต่อ
ยอดการผลิตน้ าตาลมะพร้าว 
100% ให้เป็นผงน้ าตาล
มะพร้าว หรือของเหลวคล้าย
ครีมนม หรือลดขนาดให้เล็กลง
จากเดิม 

- การส่งเสริมแนวทางการ
ท าเกษตรอินทรีย์ที่
เหมาะสม 
- การแก้ไขปัญหาการท านา
เกลือที่ส่งผลกระทบต่อนา
ข้าว 
- การสร้างมูลคา่เพิ่มจาก
เกลือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

- 
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พื้นที่บริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการส ารวจ 

1. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง 

3. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม - การรณรงค์การรักษาความ
สะอาดภายในชุมชนและบริเวณ
โดยรอบ 
- การจัดการขยะในชุมชนอย่างถูก

วิธี 

- การบริหารจัดการวัชพชื
ขวางทางน้ าอย่างเปน็
ระบบ เชน่ การก าจัด
ผักตบชวาโดยการใช้
เทคโนโลยี เปลี่ยน
ผักตบชวาให้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีต้นทนุต่ า  
- การบริหารจัดการ และ
วางแผนป้องกันน้ าเสียไม่ให้
ไหลลงสู่แมน่้ าล าคลองของ
ชุมชน 
- การอบรมวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า 
- การก าจัดขยะในชุมชน
อย่างถูกวิธี 
 
 
 
 

- การจัดท าแผงโซลา่เซลล์ 
เพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาด
ทดแทนการท างานของ
มอเตอร์วิดน้ า และใช้เป็น
พลังงานทดแทนน้ ามัน
เชื้อเพลิงขับเคลื่อนการนวดนา
เกลือ 
- การพัฒนากระบวนการแปร
รูปชีวมวลไปเปน็พลงังานใน
รูปแบบตา่งๆ เชน่การผลติก๊าซ
เชื้อเพลิงแข็งให้เป็นแก๊ส
ชีวภาพ, การหมักเชื้อชีวมวล
ด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้
อากาศ, การผลิต 

- การใช้พลังงานทดแทนใน
การท าการเกษตร หรือ
ภายในครัวเรือน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 
- การลงพื้นทีว่ิจัยให้
ครอบคลุมพื้นที่เกาะค าชะ
โนด  
เพื่อเปรียบเทียบความ
เปลี่ยนแปลง และแสดงแนว
ทางการพฒันาเกาะค าชะ
โนด 
- การอนุรักษ์พันธุ์ต้นชะโนด 
ซึ่งเป็นพืชเฉพาะพืน้ถิ่น 

- 
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พื้นที่บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการส ารวจ 

1. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง 

 

-  เชื้อเพลิงเหลวจากพืช เช่น 
การผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  
- การแปรรูปขยะให้เป็น
พลังงานชุมชน เนื่องจากขยะ
บางประเภทสามารถใช้เป็น
เพลิงได้- การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าในล าคลอง โดยน า
สาหร่ายหางกระรอกซึ่งมีอยู่
ค่อนข้างมากไปสกัดร่วมกับ
ธาตุชนิดอื่นๆ จนกลายเป็นปุ๋ย
ชีวมวล 

- - 

4. ด้านสังคม - การพัฒนาอาชีพเสริมที่เหมาะสม
กับเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชนให้
มีรายได้ที่เพิ่มข้ึน 

- - สนับสนนุกิจกรรมของกลุ่ม
คนผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ 
เพื่อสร้างรายได้เสริม 
- การพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นสุขภาพ ดา้น
วิถีชีวิต 

- การพัฒนากลุ่มอาชีพท า
บายศรี เพื่อใช้ส าหรับการ
บูชา 
- การพัฒนาอาชีพที่สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น 
 

- การส่งเสริมอาชีพของ
ชาวบ้านเกาะหาดทรายด า
ให้มีรายได้ที่เพิ่มข้ึน และ
สามารถด ารงชีพอยู่ได ้
- การท า 
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พื้นที่บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการส ารวจ 

1. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง 

 - - ความเป็นอยู่ ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านการพฒันาปัญญา
และความคิด และด้านวินยัใน
ตนเอง 
- การส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ 
พัฒนาชุมชนร่วมกัน 

 ฐานข้อมูลชุมชนไว้ จึงมี
ความต้องการการรวบรวม
และทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับชุมชนหาดทราย
ด าไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ ให้กับเกาะ
หาดทรายด า 

5. ด้านการศึกษา - การแนะแนวทางการศึกษาต่อ 
และอนาคตหลังจากจบการศึกษา
ในระดับชั้นต่างๆ 
- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งห้องสมุด
ชุมชน เพื่อให้ทุกคนมีพื้นที่ และ
โอกาสในการศึกษาที่มากข้ึน 
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน 

- จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
ความรักความสามัคคีใน
ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง ต น เ อ ง แ ก่
เ ย า ว ช น  เ พื่ อ ใ ห้ เ ห็ น
ความส าคัญของวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นของ
ตนเอง 

- จัดกิจกรรมอบรมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนเปน็พลเมืองที่
ดี รู้จักหน้าที่ ประพฤติตน
เหมาะสม โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง 
- จัดกิจกรรมอบรมการสร้าง
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
เด็กและเยาวชนในระดับ 

- การออกแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
เด็ก และเยาวชน สามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิต ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
- การจัดกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ ให้เป็นกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
เพื่อเพิ่มความ 
 
 
 

-  การศึกษาการพัฒนา
เ ย า ว ช น  โ ด ย ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ
เทค โน โลยี ส ารสน เทศ
ให้กับเด็กนักเรียน 
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พื้นที่บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการส ารวจ 

1. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง 

 และการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้คนใน
ชุมชน 

 หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด 

หลากหลายในการเรียนรู ้  

6. ด้านสุขภาพ - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตรวจ
สุขภาพของคนในชุมชน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษา
สุขภาพเบื้องต้นให้กับคนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มี
การตรวจสุขภาพของคนใน
ชุมชน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับ
คนในชุมชน 
- รณรงค์และส่งเสริมการ
ออกก ากายของคนใน
ชุมชน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษา
สุขภาพเบื้องต้นให้กับคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

-  จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับ
คนในชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผูสู้งอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

- การปรับพื้นที่ของ
มหาวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาระนอง ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการ
บ าบดัรักษาโรคด้วย
ธรรมชาติ โดยใช้น้ าแร่และ
สมุนไพร และสามารถออก
ก าลังกายได้ในสถานที่
เดียว 

7. ด้านการท่องเที่ยว - การพัฒนาพื้นทีชุ่มชนเมืองให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
เนื่องจากพื้นที่เขตดุสิต เปน็พืน้ที่ที่
มีแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ ที่มี
ความส าคัญเชงิประวตัิศาสตร์และ 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของตลาดน้ า
คลองมหาสวัสดิน์้อย  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ์ให้
สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

- การสร้างเอกลักษณ์และองค์
ความรู้ให้กับสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
- การจัดอบรมมัคคุเทศก์ให้กับ
เยาวชนและประชาชนที่สนใจ 
เพื่อน าความรู้ที่ได้รบัไปพัฒนา
ต่อยอดใน 

- การออกแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่มีเร่ืองราว
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มี
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น 
- การพัฒนาทัคคุเกทศก์
น้อยในการน าชมแหล่ง
ท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น  

- การศึกษาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวโดยการสนับสนนุ
การท่องเที่ยวแบบระยะสัน้
ของเกาะหาดทรายด า 
- การศึกษาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ใน
พื้นที่ที่เชื่อมต่อกับ 
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พื้นที่บริการทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการส ารวจ 
 

1. เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง 

 

ศิลปวัฒนธรรม และชาวต่างชาติได้อยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ 

ชีวิตประจ าวนั เกาะค าชะโนด, ทะเลบัว
แดง   

ประเทศพม่า 
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้เกิด
รายได ้

8. ด้านการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
มีอัตลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 

- การพัฒนา ส่งเสริม และ
ประชาสัมพนัธ์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์สากล เช่น 
บรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สี
เขียว 
- การพัฒนาวิธีการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑต์่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

- การพัฒนาออกแบบตรา
ผลิตภัณฑส์ินค้า (Logo) ที่มี
เอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการ
ขาย และติดตลาดเปน็ที่รู้จัก
ของประชาชนทัว่ไปได ้
- การผลักดันให้เกิดการจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย
การค้า ที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปน็
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น 
การประยุกต์ใช้ผา้ในรูปแบบ
ต่างๆ  
- การเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มี
คุณภาพที่มากข้ึน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่ดีขึน้ 
- การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
บริการที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.3 โครงสรา้งการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานดา้นการบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 4  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 

จ านวนองค์ความรู้เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ≥ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู ้ ✓ 

ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ≥ 30 ร้อยละ 81.11 ✓ 

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ ≥ 60 ร้อยละ 100 ✓ 

หมายเหตุ รายละเอยีดของผลการด าเนนิงานตามเอกสารแนบ 

 1. จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมนแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (≥ 1 องค์ความรู้) ผลการด าเนินงาน 
พบว่า สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา ร่วมกับฝ่ายพัฒนา

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงสรร้างสรรค์: การจัดการ

เครื่องบูชาที่เหลือใช้ เพื่อสรา้งองคค์วามรู ้จ านวน 1 องคค์วามรู้ 

 2. ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ≥ 30) ผลการด าเนินงาน พบว่า 
จากการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาแนวความคิ ดเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านคลองบางแค หมู่ที่ 4 ต.บางนาลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 
ครัวเรือน ผลรวมรายได้ของครัวเรือนทั้งหมดก่อนเข้าร่วม 58,930.00 บาท/เดือน ผลรวมรายได้ของครัวเรือนทั้งหมด
หลังเข้าร่วม 106,387.00 บาท/เดือน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นรอ้ย
ละ 81.11 

 3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ ≥ 60) ผลการด าเนินงาน พบว่า 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการด าเนินโครงการแบบให้เปล่าเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม จ านวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านคลองบางแค หมู่ที่ 4 ต.บางนาลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิพนธ์ ศศิเสาวภา งบประมาณ 560,000 บาท ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 

3.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงสรร้างสรรค์: การจัดการเครื่องบูชาที่เหลือใช้  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และคณะผู้ด าเนินโครงการ งบประมาณ 30,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่อง การจัดการเครื่อง
บูชาที่เหลือใช้ 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.5.2 พันธกิจ (Mission)  
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคมยุค
เศรฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

2) วิจัยสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ
เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศส่สากล 

3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม  

4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  
1) ทุนความรู้ ( Knowledge Capital 
2) คุณธรรม ( Morality) 
3) เครือข่าย (Partnership) 
4) ความเป็นมืออาชีพ ( Professionalism) 
5) วัฒนธรรม (Culture)  ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ  

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  
1) W ( Wisdom& Creativity)   ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
2) H (Happiness& Loyalty)     ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3) I (Integration& Collaboration)      บูรณาการ และความร่วมมือ 
4) P( Professionalism)               ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ 
   คณะฯมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้ บัณฑิตเพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานทางวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ 
   คณะฯมุ่งท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต

งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้
ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม  

เป้าหมายที่ 3: สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา 
   คณะฯมุ่งท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายที่ 4: สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  
   คณะฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

2.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ  
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย
กับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
  ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดนโยบาย 
ด้านการบริการวิชาการ ดั้งนี้ 
     1) ส่งเสริมและสนับสนุนทุกสาขาวิชาให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน 
รูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดในด้านที่เชี่ยวชาญ และบรูณาการการโครงการบริการวิชาการการเรียนการเรียน
การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานภายนอกสถาบันให้การรับรองหรือร่วมมือ 
    2) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
   3) พัฒนาระบบบริการจัดการด้านการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
2.2.1 เพื่อให้การบริการวิชาการสามารถบรูณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนหรือวิจัย 
2.2.2 เพ่ือให้เกิดกลไกลในการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและการพัฒนา

ท้องถิ่น 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1) คณะฯเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
2) มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคณะ/สาขาวิชา ในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการเป็นที่พ่ึงหรือ

เป็น เสาหลักของชุมชน 
3) คณะมีกระบวนการบริการวิชาการท่ีได้มารตราฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

≥90.00 

2) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

≥80.00 

3) จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มข้ึนในแหล่งการเรียนรู้
บริการวิชาการ 

≥ 1 องค์ความรู้ 

4) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์
ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน 

≥ 60.00 

5) จ านวนผูป้ระกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ยได้รับการพัฒนา 

4 ราย 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  

ขั้นตอนการจัดท า ระยะเวลาด าเนินการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-

2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

สิงหาคม 2564 

2. จัดท า ( ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและ

แผนปฏิบัตกิารดา้นการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565-2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

6-10 กันยายน 2564 

3. ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.  2565 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา (ถ้าม)ี 

14-17 กันยายน 2564 

4. จัดท าบันทึกข้อความเสนออนุมัติแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการและแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร/

20-30 กันยายน 2564 
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ขั้นตอนการจัดท า ระยะเวลาด าเนินการ 

อ านวยการ/คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน และ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการและ

แผนปฏิบัตกิารดา้นการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ี

ผ่านการอนุมัตจิากอธิการบดีให้สถาบันวจิัยและพัฒนา 

30 กันยายน 2564 

6. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วชิาการ ให้บุคลากรของคณะฯ รับทราบ และด าเนินการ

ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

ตุลาคม 2564 

7. ด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ติดตามสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565-2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 



17 

 
 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ    
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569  2565 2566 2567 2568 2569 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู ้

1 โครงการองค์
ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

1. เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนการให้
คณะฯ เป็น
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม 
2. เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
เพิ่มฐานความรู้/
องค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ
ของคณะฯ 
 

จ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู ้

150 150 150 150 150 นักศึกษา, 
ชุมชน, 

บุคคลท่ัวไป 

-     ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 

1 โครงการ
บริการงาน

เพื่อพัฒนาระบบ
การบริการ

ร้อยละของการ
บริการวิชาการที่มี

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 คณาจารย ์ 30,000 - - - - ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569  2565 2566 2567 2568 2569 

ตามขั้นตอน
การบริการ
วิชาการ 

วิชาการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
และเป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและ
สังคม 

การบูรณาการกับ
การจัดการเรยีน
การสอนหรือการ
วิจัย 

บริการ
วิชาการ 

2 โครงการ
ส่งเสริมการ
บริการ
วิชาการแบบ
หารายได ้

เพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์น าองค์
ความรู้ไปพัฒนา
หรือต่อยอด
ความรู้ในเชิง
พาณิชย ์

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ 
เป็นที่ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า 

25,000 
บาท/คน 

25,000 
บาท/คน 

25,000 
บาท/คน 

25,000 
บาท/คน 

25,000 
บาท/คน 

คณาจารย ์ 5,000 - - - - ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

1 โครงการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ประชาสมัพัน
ธ์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสู่

เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ โดยเน้น
การสร้างความ
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนให้กับชุมชน 
โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
โครงการ พ้น
เกณฑ์ความ
ยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้
ครัวเรือน 

≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 คณาจารย์ 
นักศึกษา 
ชุมชน 
ผู้ประกอบ
การ 

5,000 - - - - รศ.ดร.
นิพนธ์ ศศิธร
เสาวภา 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569  2565 2566 2567 2568 2569 

ตลาด บ้าน
คลองบางแค 
อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม 

ผู้ประกอบการใหม่
และท้องถิ่น 

2 โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับ
ผู้ประกอบการ 

เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ โดยเน้น
การสร้างความ
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่
และผูป้ระกอบ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
รายย่อย 

จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่
และผูป้ระกอบ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อยที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

4 4 4 4 4 คณาจารย์ 
นักศึกษา 
ชุมชน 
ผู้ประกอบ
การ 

20,000 - - - - รศ.ดร.
นิพนธ์ ศศิธร
เสาวภา 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู ้
1 โครงการองค์ความรู้

ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
การให้คณะฯ เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการแกส่ังคม 
2. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการเพิ่ม
ฐานความรู/้องค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ของคณะฯ 

จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู ้

จ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้ 

นักศึกษา, 
ชุมชน, 

บุคคลท่ัวไป 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 - ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 

1 โครงการบริการงาน
ตามขั้นตอนการบริการ
วิชาการ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
สังคม 

ร้อยละของการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกบัการ
จัดการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

≥ 90 คณาจารย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2 โครงการส่งเสริมการ
บริการวิชาการแบบหา
รายได ้

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์น า
องค์ความรู้ไปพัฒนาหรือต่อ
ยอดความรู้ในเชิงพาณิชย์ 

เงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่อ
อาจารย์ประจ า 

25,000 บาท/คน คณาจารย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

1 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพสูต่ลาด บ้าน
คลองบางแค อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

เพื่อส่งเสริมการให้บริการ 
โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับ
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกจิ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และ
ท้องถิ่น 

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ พ้นเกณฑ์ความ
ยากจนและ/หรือยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 

≥ 60 คณาจารย์ นักศึกษา 
ชุมชน ผู้ประกอบการ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
เสาวภา 

2 โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับ
ผู้ประกอบการ 

เพื่อส่งเสริมการให้บริการ 
โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับ
ผู้ประกอบการใหม่และผู้
ประกอบวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดรายย่อย 

จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

4 ราย คณาจารย์ นักศึกษา 
ชุมชน ผู้ประกอบการ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 20,000 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
เสาวภา 
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2.5.3 แผนการน าการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

 

แนวทางการใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

1 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและ
ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพสู่ตลาด 
บ้านคลองบางแค อ.
อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม 

- ร้อยละดา้นความพึงพอใจ 
- ร้อยละดา้นความรูค้วาม
เข้าใจ 
- ร้อยละดา้นการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์
- ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 
 

95 
95 
 

95 
 

40 

คณาจารย์ นักศึกษา 
ชุมชน ผู้ประกอบการ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 600,000 1) บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมสี่วนร่วมของอาจารย์และ
นักศึกษาในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจ 
2) ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมีทุน
หมุนเวียนภายในชุมชน 
3) สินค้าและบรรจภุัณฑ์มี
คุณภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได ้
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ทางช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาด 

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏบิัติการด้านการบริการวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการไปสู่

การปฏิบัติ ดังนี้  
1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติด้านการบริการวิชาการ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาส าพันธ์สร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิ จกรรมให้กับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่สนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติกรด้านการบริการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด 
3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สร้างกลไกลประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่ส าคัญที่สนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 
และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และ
ความสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ทุกๆเดือนพร้อม
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
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- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
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- ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
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- บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


