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ส่วนที่  1 
ยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการ
ดําเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เป็นสถาบันชัน้นําแหง่การเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้าํโขงและอาเซียน 
 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนําความรู้  คิดเป็น  ทําเป็น  และ 

ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความรว่มมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
4. ทํานุบํารุง  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็น
ที่ยอมรับของสงัคม 

2. องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
3. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพ และสุขภาวะ 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน 

 
วัตถุประสงค ์

1.  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ  
    สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จในการ 
     ประกอบอาชีพและมีความสุขในการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา 

   ผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน 
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2. สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ  
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน  รวมท้ังพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงให้ดีขึ้น 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไข
ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ขยายไปสู่สังคมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
และเช่ือมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู เพ่ือธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และอาเซียน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ   

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 

 
จากยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามกรอบภารกิจทั้งสี่ด้าน  มหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการเพ่ือ

เป็นแนวทางการดําเนินงานให้มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยในพันธกิจด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม น้ัน  มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ  ในการดําเนินงาน ดังต่อไปน้ี 
 
2. กลยุทธ์การบรกิารวิชาการ 

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสาน
ใต้และภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
 
3. มาตรการ 
มาตรการ 1. : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
มาตรการ 2. : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
มาตรการ 3. : ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
มาตรการ 4. : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสขุภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 
มาตรการ 5. : เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
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การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชน 
 
4. เกณฑ์การประกันคุณภาพ  
 นอกจากยุทธศาสตร์ มาตรการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเป็นแนวทางในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
ยังมีเกณฑ์อ่ืน ที่มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาประกอบการดําเนินงานด้วย คือ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นหน่วยงานหลักที่กําหนดเกณฑ์คุณภาพให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการและมีการกํากับติดตาม เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพเป็นประจําทุกปี  ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2554 
มีเกณฑ์การประกันคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ ดังน้ี 
  ตัวบ่งช้ีที่  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2    กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.1   การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนาการ

เรียนเรียนการสอนหรือการวิจัย  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3.2  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก   
ตัวบ่งช้ีที่ 18     ผลการช้ีนํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ 1) การ

ส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชดําริ 2) สุขภาพ 3) สิ่งแวดล้อม  พลังงาน 4)   
 
5. นโยบายการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จากกลยุทธ มาตรการและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ที่คณะและมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทั้งระดับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  จึงได้กําหนดนโยบายการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือให้มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพ้ืนที่ 
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. การให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี  

2. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ  มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาค
ธุรกิจเอกชน 

3. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีแก่ชุมชน  ใหค้วามสําคัญในการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งด้านสขุภาพอนามัย  การจัดการสิ่งแวดล้อม   

4. การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ เอกชน 
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6. กรอบการจัดทําข้อเสนอโครงการ 
 จากนโยบายที่กําหนด  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มีความชัดเจนเห็นผล
เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย  จึงได้กําหนดกรอบการจัดทําข้อเสนอ
โครงการเป็น 2 แนวทาง คือ 

แนวทางที่ 1 การดําเนินงานแบบชุดโครงการ   โดยมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ 5 ชุด
โครงการ ดังน้ี 

 ชุดโครงการตามพระราชดําร ิ
เป็นชุดโครงการที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนใน

พ้ืนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน    โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ชุดโครงการแบบบูรณาการ  เป็นชุดโครงการที่เน้นการดําเนินงานแบบบูรณาการของทุกคณะ 

หน่วยงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
3 ปี  ในพ้ืนที่เฉพาะ   โดยการประสานงานของโครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย ฯ  เพ่ือให้เกิดการ
ดําเนินงานบูรณาการในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   โรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม ร่วม
ดําเนินการ ร่วมติดตามและประเมินผล  นําไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
  ชุดโครงการตามความเช่ียวชาญของนักวิจัย เป็นชุดโครงการที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยดําเนิน
โครงการตามความเช่ียวชาญของแต่ละกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  10 
แห่ง ที่อยู่ในการดูแลของกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 

 
ขอบเขตการดําเนินงาน  สําหรับชุดโครงการตามพระราชดําริ กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 5 

ด้าน ได้แก่ 
1. งานส่งเสริมสุขภาพ 
2. งานพัฒนาอาหารกลางวันสําหรับเด็กและการส่งเสริมอาชีพ 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 ภาษาศาสตร์ (ไทยและอังกฤษ) 
 ห้องสมุดและส่งเสริมการรักการอ่าน 

4. งานพัฒนาสหกรณ์โรงเรียนและชุมชน 
5. งานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 ชุดโครงการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (เฉพาะโรงเรียนเครือข่าย 24 แห่ง) 
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  เป็นชุดโครงการที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชนใน
พ้ืนที่ เช่นเดียวกับชุดโครงการที่  1) แต่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จํานวน 24 แห่ง  
  

 ชุดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพของชุมชน  
ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพทั้ง

ในระดับครัวเรือน  ชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจ  กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจ 
เอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม   ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนในระยะ 3 - 4 ปี 
พัฒนาไปสู่การเป็นชุมชน กลุ่มเกษตรกร ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้ 
  

 ชุดโครงการพัฒนาชุมชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ให้ความสําคัญ ในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  การให้คําแนะนํา  

การแก้ไขปัญหา ของสังคมชุมชน  ในด้านพลังงาน  ด้านสิ่งแวดล้อม  นําไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน ให้เป็น
สังคมที่มีการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งพลังงาน เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  รวมถึงมี
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความน่าอยู่  
 

 ชุดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ อนามัยของชุมชน 
 ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเก่ียวกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู  การให้คําปรึกษาแนะนําด้านยาและสมุนไพร  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพ   
 

หลักเกณฑ์วิธีการดําเนินงาน 
 สําหรับการดําเนินงานตามชุดโครงการทั้ง 5 ชุดโครงการ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังน้ี 

 ดําเนินงานแบบบูรณาการสหวิชาการ  โดยมีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลยัอย่างน้อย   3 หน่วยงาน 

 มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนครบทั้ง 3 พันธกิจ  คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัยและการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มีแผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 3-4 ปี ในพ้ืนที่เดิม โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
พ้ืนที่ที่ดําเนินการในทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน  การดําเนินงาน  การกํากับติดตามและการประเมินผล 

 มีกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ตลอดปี 

การรายงานผล 

 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ทุกกิจกรรม / โครงการย่อย 
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 รายงานสรุปภาพรวมของชุดโครงการ โดยสรุปสาระความรู้ที่ได้จากการดําเนินงานที่สามารถ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 

 มีบทความ  สรุปความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ ที่เช่ือมโยงสู่การเรียนการสอนและหรือ  
การวิจัย  

การติดตามประเมินผล 

 มีแผนการติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองชัดเจนและรายงานผลการดําเนินงานให้ 
มหาวิทยาลัยทราบ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

แนวทางที่ 2 การดําเนินงานแบบโครงการเด่ียวหรือโครงการตามความเชี่ยวชาญ เป็น
โครงการที่นักวิจัยสามารถดําเนินการตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการของแต่ละบุคคล   

ขอบเขต หลักเกณฑ์การดําเนินงาน 

 ดําเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดในชุดโครงการ หรือกิจกรรมอ่ืน  
นอกเหนือจากที่กําหนด ตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการของนักวิจัย โดยยึดนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป็นหลัก 

 มีการบูรณาการการเรียนการสอนและหรือการวิจัย 

 ดําเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
การรายงานผล 

 รายงานความก้าวหน้าตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

การติดตามประเมินผล 

 มีแผนการติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองชัดเจนและรายงานผลการดําเนินงานให้ 
มหาวิทยาลัยทราบ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
7. แนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 

1.  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน / ผู้รับบริการ  มีการสํารวจข้อมูล
ความต้องการ  ปัญหา / อุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย  

2.  กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการวิชาการ ต้องเป็นบุคคลภายนอก 
3.  การดําเนินงาน / โครงการ  โดยเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดําเนินการอยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้

เกิดความซ้ําซอ้นในการปฏิบัติงานและงบประมาณ  
4.  วิทยากรหลักเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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5.  มีการดําเนินงานต่อเน่ือง ทั้งในเรื่องกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่  โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการได้ 
 
8. สัดส่วนงบประมาณ 
 งบประมาณในการดําเนินงานแบ่งเป็น  2  สว่น คือ    

- งบประมาณสําหรับโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โครงการระดับคณะ หน่วยงานและ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  (ประมาณ 7 ล้านบาท) 

- งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย กําหนดสัดส่วน ร้อยละ 75  
ของงบประมาณทั้งหมด  (ประมาณ 11 ลา้นบาท) โดยกําหนดสัดส่วนของงบประมาณ (ที่คาดว่าจะจัดสรร) 
ให้กับโครงการในกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี  

แผนกิจกรรม งบประมาณ (ล้าน) จํานวนโครงการ 

 ชุดโครงการตามพระราชดําริ (เฉพาะโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน) 

3.5  

 - โครงการแบบบูรณาการ 5 แผนงาน 1.5 5 
 - โครงการเด่ียวตามความเช่ียวชาญ 5 แผนงาน 2.0 20 

 ชุดโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เฉพาะ
โรงเรียนเครือข่าย) 

1.0 5 

 ชุดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอาชีพของ
ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ 

2.0 5 

 ชุดโครงการพัฒนาชุมชนด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1.0 3 

 ชุดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพและ
อนามัยของชุมชน 

1.0 2 

 โครงการเด่ียวตามความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการ 2.5 15 

รวม 11 55 
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ส่วนที่ 2 
คุณสมบัติผูเ้สนอโครงการ เกณฑ์การพิจารณาโครงการ 

 
1.          คุณสมบัติผู้มีสิทธเิสนอโครงการ 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวิชาการ / สายสนับสนุนวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
ช่ัวคราว  ลูกจา้งโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ  

 ไม่ติดค้างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหรือรายงานทางการเงิน  ที่ได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยต้ังแต่ปีงบประมาณ  2552 ลงไป  

 ไม่ติดค้างรายงานทางการเงินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ก่อนปีที่ย่ืนขอรับงบประมาณ  
2 ปี งบประมาณ (เช่น ของบปี 56 ต้องไม่ติดค้างงานปี 53) 

 บุคลากรหน่ึงคนสามารถเสนอโครงการในฐานะหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ   (รวม 2 
แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  

 
2.  เกณฑ์การพิจารณาโครงการ 
 สําหรับเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ แบ่งเป็น  3 ส่วน รวม  100  คะแนน ดังน้ี 

รายการประเมิน คะแนน 

ประเมินโดยคณะ หน่วยงาน 30 

 สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 5 

 ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความสามารถ / ภาระงานของผู้เสนอโครงการ  5 

 การบูรณาการกบัภารกิจอ่ืน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   20 

ประเมินโดยกองส่งเสริมการวิจัย ฯ 30 

 ความเหมาะสมของงบประมาณต่อจํานวนผู้ร่วมโครงการ  ระยะเวลาดําเนินงาน   5 

 ความซํ้าซ้อนระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 5 

 การให้บริการของบุคลากร มอบ.   10 

 มีความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ (บุคคลภายนอก) 10 

ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ   40 

 ความสอดคล้องกับมาตรการ/ ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย    10 

 ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของโครงการ 10 

 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 10 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ / การติดตามประเมินผล 10 

รวม 100 
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3. การจัดลําดับความสาํคญัและนาํสง่ข้อเสนอโครงการ 
จากผลการประเมินโครงการ  คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 

ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุม่โครงการ โดยข้อเสนอโครงการที่มีคะแนนเกินกว่า 70 คะแนน 
จะได้รับการพิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กับกองแผนงานเพ่ือเสนอสํานักงบประมาณต่อไป 
 
4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจําปี จากสํานักงบประมาณแล้ว  
คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ  ตามแนวทางดังน้ี 

1. หัวหน้าโครงการต้องเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สายวิชาการ ที่ไม่ใช่ลูกจ้างช่ัวคราว  
ลูกจ้างโครงการ  ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ  ลาฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

2. ไม่ติดค้างรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  รายงานผลการดําเนินโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและหรือรายงานทางการเงิน  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ย้อนหลังไป 

3. ไม่ติดค้างรายงาการวิจัยฉบับสมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน  ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ย้อนหลังไป 

4. การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรตามกลุ่มโครงการและตามลําดับที่ได้จัดเรียงไว้แล้ว 
5. การจัดสรรงบประมาณ  อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์  ระเบียบของทางราชการ ตลอดจน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเป้าหมายการดําเนินงานตามสํานักงบประมาณกําหนด 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 

 
 เพ่ือให้การดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงได้กําหนดแนวทางในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ เพ่ือย่ืนขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556  ดังน้ี 
 
1.     หลักการเขียนโครงการ  
 โครงการ หมายถึง กระบวนการทํางานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการทํา
โครงการเป็นไปตามลําดับ โดยการทํางานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เช่น  การผลิตสินค้า หรือ 
ทํางานบริการ โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จํากัด ในการดําเนินงานโครงการจะต้องมีผู้
ที่มีหน้าที่รับผดิชอบต่อโครงการ มีหน้าทีท่าํการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสม
กับเวลา และงบประมาณที่ต้ังไว้ และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 
 ลักษณะโครงการท่ีดี 

 มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดําเนินงานได้ 

 รายละเอียดของโครงการต่อเน่ืองสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

 ตอบสนองความต้องการของชุมชน  

 สอดคล้องกับแผนงานของคณะ สํานัก  มหาวิทยาลัย 

 มีระยะเวลาในการดําเนินงานชัดเจน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

 สามารถติดตามประเมินผลได้ 
 
2.   รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ   
 การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม / โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ช่ือโครงการ  เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการคาดหวังผลตอบแทนที่สืบเน่ือง
จากการปฏิบัติโครงการ ตลอดจนทิศทางของการดําเนินโครงการน้ัน 

2. หลักการและเหตุผล เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจําเป็นในการจัดทําโครงการขึ้นมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งหรือผลงานที่เป็นจุดหมายปลายทางที่
ต้องการจะให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานน้ัน  การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การกําหนด
ขั้นตอนสําหรับการปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุม  โดยควรมีองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART”  

S = Sensible   ต้องมีความเป็นไปได้ 
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M = Measurable  ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
A = Attainable  ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
R = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน 
T = Time  ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ระบุคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายและจาํนวนให้ชัดเจนว่า เป็นใคร มี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรือไม่อย่างไร   จาํนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการน้ันกําหนดไว้ก่ีคน 

5. สถานที่ดําเนินการ ระบุสถานที่ดําเนินการโครงการ อาจระบุพ้ืนที่ หมูบ้่าน ตําบล อําเภอ 
จังหวัด  

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ เป็นการกําหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการต้ังแต่ระยะเร่ิมต้นปฏิบัติ 
โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการน้ัน 

7. วิธีดําเนินการ เป็นการแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอและมีกําหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผลและมี
กําหนดการการฝึกอบรม หัวข้อที่จะฝึกอบรม 

8. งบประมาณ  แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยจําแนกตามวิธีงบประมาณ 
9. การประเมนิโครงการ เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดําเนิน

โครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการน้ัน 
10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  เป็นผลที่เกิดจากการท่ีโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึน้จากการ

ปฏิบัติโครงการ  สามารถแสดงให้เห็นผลที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม 
  
3.  แนวทางการกําหนดค่าใช้จ่าย โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม  

เพ่ือให้การจัดทําคําของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปและมีความเหมาะสมในการกําหนดค่าใช้จ่าย  จึงได้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทําคําขอ
งบประมาณ ดังน้ี 
 

(1) หมวดค่าตอบแทน กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ  ยกเว้นมีเหตุจําเปน็ให้
ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา  โดยมีอัตราการเบิกค่าตอบแทน ดังน้ี 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายในมหาวิทยาลยั 600 บาท / ช่ัวโมง ปกติกําหนด 6 ช่ัวโมง / วัน โดย
แบ่งเป็น  

 ช่ัวโมงการบรรยายให้เบิกจ่ายได้ 1 คน / ช่ัวโมง 

 การสัมมนา / อภิปราย  เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน/ช่ัวโมง รวมผู้ดําเนินรายการ 

 การแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติ เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ช่ัวโมง  โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 15 คน / กลุ่ม 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  600 - 1,200 บาท / ช่ัวโมง  
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1.3 ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ 200 บาท/วัน (16.30-20.30 น.) วันเสาร์ 
- อาทิตย์ 420 บาท/วัน (8.30 - 16.30 น.)  
 1.4 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณาถึงความจําเป็น ประหยัด 

 
(2) หมวดค่าใช้สอย 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท / คน / มื้อ 
2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม 25 บาท / คน / มื้อ 
2.3 ค่าที่พัก (เหมาจ่าย) 800 บาท / วัน หรอืเบิกจ่ายตามสิทธ์ิ 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รถโดยสาร/เครื่องบิน) ตามอัตราท่ีเบิกจ่ายจริง  รวมถึงค่า

เบ้ียเลี้ยง (210 บาท/วัน) 
2.5  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ให้ระบุรายละเอียดและคา่ใช้จ่ายต่อหน่วย 
  

  (3) หมวดค่าวัสดุ    ให้ระบุรายละเอียดของวัสดุที่ต้องการใช้ จํานวนและราคาต่อหน่วย 
3.1 ค่าวัสดุสํานักงาน   

 ค่าถ่ายเอกสาร เอ 4 แผ่นละ 0.50 บาท 

 ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการบริหารโครงการไม่เกิน 5,000 บาท 
3.2 ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 ค่าป้ายผ้า ไวนิล ฯลฯ ไม่เกิน 3,000 บาท 
3.3 ค่าวัสดุฝึก   เบิกจ่ายตามจริง ทั้งน้ีให้แสดงรายละเอียดและราคาต่อหน่อย 
 
 (4) หมวดค่าสาธารณูปโภค 

      4.1 โทรศัพท์ ไปรษณีย์  ทั้งน้ี การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องมีรายละเอียดบันทึกการใช้โทรศัพท์
ประกอบการเบิกจ่าย 
 
หมายเหตุ 
1. อัตราค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายที่กําหนดข้างต้น เป็นเพียงแนวทางในการจัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย 
ประกอบข้อเสนอโครงการเท่าน้ัน ในการดําเนนิงานจรงิให้เบิกจ่ายโดยยึดตามระเบยีบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของทางราชการ ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่  4 
ปฏิทินการดําเนินงานและการส่งข้อเสนอโครงการ 

 
1.  ปฏิทินการดําเนนิงาน 
ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดทําข้อเสนอ
โครงการ 

กองส่งเสริมการวิจัย ฯ 3 - 10  ตุลาคม 2554 

2 พิจารณานโยบาย แนวทางการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ 

คณะกรรมการบริหารงาน ฯ 11 ตุลาคม 2554 

3 แจ้งเวียนคณะหน่วยงานจัดทําข้อเสนอ
โครงการ 

คณะ หน่วยงาน 13 ตุลาคม  - 30 
พฤศจิกายน 2554 

4 สรุป รวบรวมนําส่งข้อเสนอโครงการที่กอง
ส่งเสริมการวิจยั ฯ 

คณะ หน่วยงาน 3 ธันวาคม 2554 

5 วิเคราะห์ความสอดคล้อง ตรวจสอบ
รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 

กองส่งเสริมการวิจัย ฯ  3 – 10 ธันวาคม 2554 

6 ประเมิน ข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการบริหารงาน ฯ 11 - 17  ธันวาคม 
2554 

7 ประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ข้อเสนอโครงการ 

คณะกรรมการบริหารงาน ฯ 20 - 27 ธันวาคม 
2554 

8 สรุปและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กอง
แผนงาน 

กองส่งเสริมการวิจัย ฯ 5 มกราคม 2555 

9 จัดส่งคําของบประมาณต่อสํานัก
งบประมาณ 

กองแผนงาน มกราคม 2555 

10 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบริหารงาน ฯ สิงหาคม 2555 
11 ตอบรับยืนยันการดําเนินโครงการ คณะ หน่วยงาน กันยายน 2555 
12 เสนออนุมัติโครงการ กองส่งเสริมการวิจัย ฯ ตุลาคม 2555 
13 ดําเนินโครงการตามแผน คณะ หน่วยงาน ตุลาคม 2555 - 

กันยายน 2556 
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2.    การส่งขอ้เสนอโครงการ 
 ให้คณะ / สํานัก หน่วยงาน  นําส่งข้อเสนอโครงการที่โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจยั บริการ
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม ภายในวันที่   30 พฤศจิกายน 2554  ทั้งน้ี  ได้กําหนดเอกสารที่เก่ียวขอ้งใน
การนําส่ง ดังน้ี 

1. หนังสือนําสง่ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากคณะ หน่วยงาน 
2. แบบสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม     
3. แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   
4. แบบประเมนิข้อเสนอโครงการ    
5. แผ่นบันทึกข้อมูล บรรจุไฟล์ตามเอกสารในข้อ  2  3  และ 4 หรือนําส่งที่ E-mail : 

ssowanni@yahoo.com 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่    http://www.ubu.ac.th/~sme 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนนิโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจําปี 2553 

 
 โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย ฯ ได้ทําการติดตามประเมินผลสําเร็จของการให้บริการวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2554  โดยทําการสุ่มส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มผู้เข้ารับบริการวิชาการจากโครงการต่าง ๆ ที่จดัในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 จํานวน 400 คน  
เพ่ือสอบถามถึงความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมโครงการ  การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะและความต้องการรับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป ซึ่ง
ได้ผลสรุปเก่ียวกับประเด็นความต้องรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
ความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

หัวข้อที่ต้องการรับบริการ จํานวน ร้อยละ 
- ด้านการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 109 56.5 
- ด้านการใช้ ซ่อมบํารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการเกษตร 43 22.3 
- ด้านการใช้ ซ่อมบํารุง คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ 81 42.0 
- ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อและอุปกรณ์ 86 44.6 
- ด้านบริหารจัดการ  การเงินบัญชี ภาษี 38 19.7 
- ด้านกฎหมาย การจัดการภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 53 27.5 
- ด้านภาษา  ศิลปะ  การอ่าน 51 26.4 
- การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข 16 8.3 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้พัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ ที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดเวลาในช่วงวันจันทร์  - ศุกร์ 
และให้มีเอกสารการเรียนรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของคนในชุมน  ความรู้ด้านการเกษตร  การสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ 

2. ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับครูอย่างสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะในสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครู
ได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคนิคการสอน การผลิตสื่อ ฯลฯ 

3. อยากให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การอบรมให้ทั่วถึงและรวดเร็วกว่าเดิม เพ่ือจะได้เสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

4. อยากให้จัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียน 
5. อยากให้มีการติดตามหรือมีกิจกรรมต่อเน่ืองหลังจากอบรมแล้ว เพ่ือไมใ่ห้เกิดการหลงลืมและ

สามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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6. อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าไปอบรม ศึกษาดูงานได้ตลอดเวลา 
7. อยากให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมในเรื่อง การผลิตสื่อการสอน  การใช้และซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์  

การพัฒนาด้านการเกษตร   

------------------------------------- 
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สรุปประเด็นความต้องการในการรบับริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ของกลุ่มโรงเรยีนเครือขา่ยพนัธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการวิจัย ฯ ได้จัดประชุมเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและความต้องการในการรับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย  ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 24 แห่ง  (23 พฤษภาคม 2554)  ผู้บริหาร
จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (10 สิงหาคม 2554) ตลอดจน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นําชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (17 มิถุนายน 2554) เพ่ือนําปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มาใช้ในการวางแผน / กําหนดแนวทางในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้
สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2555 – 2556  โดยสรุป 
 
ข้อเสนอและความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 
 - มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักเรียนที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว้ 3 ด้าน คือ  1) กิจกรรมค่ายวิชาการ ที่เน้นการ
พัฒนาทางวิชาการแก่นักเรียนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์  สาระภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
2) กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ 3) กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจํานวนหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 40 ช่ัวโมง  นอกจากน้ี ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ด้วย 
 - กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ยังไม่เพียงพอ ต้องการรับ
การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย หรือการฝึกอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุที่
มีในท้องถิ่น 
 - กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย มีปัญหาในเร่ืองการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
ใหญ่ ใช้งานมานานทําให้เกิดการชํารุดของวัสดุอุปกรณ์  ครูผู้ดูแลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขและ
การบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ เมื่อมีอาการชํารุดต้องนําไปซ่อมที่ร้าน เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง มี
ความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีนักศึกษา  ออกพ้ืนที่ให้บริการตรวจเชคและซ่อมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ รวมถึงการดูแลรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต   การให้ความรู้เก่ียวกับ
การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น  
 - การให้บริการของสํานักวิทยบริการ ในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งมีการดําเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์  ต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น โดยการเพ่ิมจํานวนหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและมากขึ้น  นอกจากน้ี หากสามารถจัดให้มีการใช้งานอินเตอร์เนต
และโต๊ะ เก้าอ้ี สําหรับนักเรียน ในคราวเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์มากย่ิงขึ้น  
 
ข้อเสนอและความต้องการรับบริการวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
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ข้อเสนอความต้องการ 

ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
แนวทางการสนับสนนุ 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ครูได้เพ่ิมคุณวุฒิโดยการเพ่ิมโควตาศึกษา

ต่ อ ร ะ ดั บป ริ ญญ า โ ท  มห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  

 การเพ่ิมประสบการณ์ของครูแกนนําโดย
การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและนอก
ประเทศ  

 
 
 
 

 พัฒนาคุณภาพครูเพ่ือเป็นวิทยากรค่าย
โอลิมปิกวิชาการค่าย ๑ ค่าย ๒ และอบรม
เน้ือหาที่นักเรียนจําเป็นต้องเรียนในค่าย
โอลิมปิก  

๑. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 การ พัฒนาคุณ วุ ฒิ  ใ ห้ กั บครู อ าจาร ย์ 

สามารถดําเนินการได้ โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาดําเนินการร่วมกันทุกคณะวิชา 
เพ่ือให้ครอบคลุมกับครูทุกคน โดยเบ้ืองต้น
จะจัดส่งหลักสูตรระดับปริญญาโท เอก ที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนให้กับโรงเรียนเพ่ือให้
โรง เรี ยนจัดทํ าแผนการพัฒนาคุณวุฒิ
บุคลากรในแต่ละปี และสาขาวิชาที่ต้องการ 
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้วางแผนได้สอดคล้อง
กัน   

 โครงการพัฒนาครูแกนนําโอลิมปิกวิชาการ 
มอบ  คณะวิทยาศาสตร์จัดทําแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือจัดส่งให้กับทางโรงเรียน 

 

๒.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลผ่าน 

Video Conference ในสาขาที่เหมาะสม  
 การอบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า รการ ใ ช้  ICT  

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
 การจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้สู่คุณภาพ  
 การพัฒนาเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผล 

โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัย  
 

๒. การจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน

ระบบ Video Conference โดยมีนักเรียน
จากโรงเรียนอํานาจเจริญเข้าเรียนอยู่ หาก
โรงเรียนสนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 
 

 มอบคณะ วิทยาศาสตร์ จั ด อบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะและให้คําแนะนํา
กับครู เพ่ือให้ครูสามารถออกข้อสอบได้เอง 
โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจะเป็นพ่ีเลี้ยง
คอยตรวจสอบและให้คําแนะนํา 

 
๓. ด้านการสนับสนุนการฝึกฝนด้านการวิจัย ๓. ด้านการสนับสนุนการฝึกฝนด้านการวิจัย 
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ข้อเสนอความต้องการ 
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการสนับสนนุ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ยุววิจัยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกงาน เรียนรู้กับ
นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย  

 

 ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ รับไปจัดทํา 
(ร่าง) การดําเนินงาน โดยพิจารณาจากการ
ดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่เคยดําเนินการมาก่อน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบและ
แผนการดําเนินงานต่อไป (ลักษณะการ
ดําเนินงาน เช่น ครูในโรงเรียนเป็นพ่ีเลี้ยงให้
นักเรียนร่วมกับอาจารย์ หรือให้นักเรียน ทํา
วิจัยในห้องปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย) 

๔. ด้านการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากร และ 
แหล่งเรียนรู้ 
 ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น 

คณิตศาสตร์   เคมี   ฟิสิ กส์  ชี ว วิทยา  
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
 
 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้คําแนะนําการ
จั ดทํ าแบบทดสอบคัด เลื อก นัก เ รี ยน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
 

 ก า ร ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒน า
ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  
จีน  

 
 
 

 ขอความสนับสนุนด้านการค้นคว้างานวิจัย

๔. ด้านการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากร และ 
แหล่งเรียนรู้ 
 ขอให้โรงเรียน ทําบัญชีรายการที่ปรึกษา

ประจําในเน้ือหาวิชา  ในกลุ่มสาระต่าง ๆ  
ที่ต้องการ รวมถึงหน้าที่ของที่ปรึกษา เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้จัดอาจารย์ที่มีความ
เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เพ่ือแต่งต้ังเป็นที่
ปรึกษา 

 มอบคณะ วิทยาศาสตร์ จั ด อบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือฝึกทักษะและให้คําแนะนํา
กับครู เพ่ือให้ครูสามารถออกข้อสอบได้เอง 
โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจะเป็นพ่ีเลี้ยง
คอยตรวจสอบและให้คําแนะนํา 

 คณะศิลปศาสตร์ สามารถสนับสนุนกิจกรรม
ค่ายด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่สนใจได้
เ ป็นครั้ งคราว  ส่ วนภาษาจีน น้ัน  หาก
โรงเรียนสนใจอาจส่งครูผู้สอนเข้าร่วมเรียนรู้
กับนักศึกษาจากประเทศจีน ที่จะเข้ามา
ฝึกสอนที่คณะศิลปศาสตร์ได้ 

 ขอให้ทางโรงเรียนนํานักเรียนมาสมัครเป็น
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ข้อเสนอความต้องการ 
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

แนวทางการสนับสนนุ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทั้งในและต่างประเทศ  โดยใช้ password 
ทางมหาวิทยาลัย ระบบสืบค้นฐานข้อมูล
งานวิจัยฉบับเต็มจากห้องสมุดออนไลน์  
 

สมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เ พ่ือไ ด้รับสิท ธ์ิ ในการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของสํานักวิทยบริการได้ โดย
สามารถใช้บริการได้ที่วิทยาเขตมุกดาหาร   
 

๕.  ความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียน   
 ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ

นักเรียน  ครู  บุคลากร ในโอกาสต่างๆ  
 

๕.  ความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียน   
 มหาวิทยาลัยสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ของนักเรียน  ครูและบุคลากรได้ 
 มหาวิทยาลัยสามารถให้คําแนะนําด้าน

จิตวิทยาแก่เด็กนักเรียน 
 

 
ข้อเสนอและความต้องการรับบริการขององค์กรปกครองท้องถ่ินและผู้นําชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
 - ปัจจุบันชุมชนรอบมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาในด้านสิ่งก่อสร้างเป็นจํานวนมา เพ่ือรองรับการ
เพ่ิมขึ้นของนักศึกษา ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา โดยมีปัญหาที่สําคัญ ได้แก่ ปัญหาน้ําเน่าเสีย
จากหอพัก  ปัญหาด้านขยะและสิ่งปฏิกูล รวมถึงโรงสีในพ้ืนที่ที่ปล่อยของเสียออกมาทําให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน  
 -  ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีจํานวนมาก  เกิดการตกค้างและชะล้างลงสู่แหล่งนํ้า 
 -  ปัญหาในการจัดการเรื่องนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่ประสบปัญหามาก ต้องการให้
มหาวิทยาลัยให้ความรูในเรื่องการเกษตรในฤดูแล้งที่ไม่ต้องใช้นํ้ามาก เช่น การปลูกพริก  การปลูกมะเขือ  
พืชผักสวนครัวต่าง ๆ  
 - มหาวิทยาลัยควรจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน เช่น การจักสาน  การนวด
แผนโบราณ  การทําเกษตรแบบพอเพียง  เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
 -  ชาวบ้านในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกร ทํานาเป็นหลัก แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเก่ียวกับการ
ทํานา เช่น เพลี้ยระบาด  ภัยแล้ง นํ้าท่วม  ทําให้ผลผลิตเสียหาย ได้ผลไม่เต็มที่ ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วย
พัฒนาพันธ์ุข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูกในพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการตามพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 จาก “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2550 - 259) ที่กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนของสถานศึกษา
และของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนา  โดยเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ “เด็กและเยาวชน มี
โภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและ
การอาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้”   โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา ฯ ไว้ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มต้ังแต่ในครรภ์
มารดา 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 
วัตถุประสงค์ที่ 5 ปลูกฝังจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับแผนการพัฒนาฯ ข้างต้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานไว้ 5 ประเด็น ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในโครงการ ฯ กําหนด 

มาตรการในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 มอบทุนการศกึษาแก่นักเรียนที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด. 

 มอบทุนการศกึษาแก่บุตรครู ตชด. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ ฯ กําหนด 
มาตรการในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 เพ่ิมพูนทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการให้แก่ครูผูส้อน 

 ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอน 
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 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 

 ส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด  ตลอดจนส่งเสริมการอ่านและค้นคว้า 

 ส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความพร้อมของโรงเรียน 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะค้นคว้าของนักเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพของนักเรียนและชุมชนในโครงการ ฯ  
กําหนดมาตรการในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ส่งเสริมการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนและชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน   กําหนดมาตรการในการ 
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

 ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย โภชนาการและนํ้าด่ืม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กําหนดมาตรการในการดําเนินงาน ดังน้ี 

 บูรณาการและสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชน 
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ตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการ
เรยีนการสอนหรือการวิจัย (ขอ้) 

 1. มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
 2. มีการต่อยอดสู่บทความวิชาการ  
 3. มีการต่อยอดสู่หนังสือหรือตําราหรืองานวิจัย 
 4. มีการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
 5. มีการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
2.  ตัวบง่ชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ข้อ) 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
 3. ชุมชน/องค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 4. ชุมชน/องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ์

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
3.  ตัวบง่ชี้ย่อยที่ 16.1.2 การสืบสานโครงการพระราชดําริหรือการจัดทําโครงการพัฒนา 

ชุมชนหรือท้องถ่ิน  (ข้อ) 
       1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือการ
จัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น 

 รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น 

 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือการจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น และ
หลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว 

 รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ (ประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) 
     2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
     3. เป็นแบบอย่างหรือแหล่งเรียนรู้สาํหรับชุมชนหรือท้องถิ่น 
     4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือทําใหชุ้มชน/องค์กรมีความเข้มแขง็  
     5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
4.  ตัวบง่ชี้ที่ 18 ผลการชีน้าํและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ (ข้อ)  อาทิ ความรักชาติ บํารุง 
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ศาสนา เทิดทนูพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ 
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพ
ติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง ฯลฯ 

      1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
      2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
      3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละสร้างคณุค่าต่อสังคม 
      4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
      5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 

 5. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (ขอ้) 
        1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
        2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
               3.  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
        4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
        5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 6. ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
        1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
        2. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาครัฐภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
        3. มีการประเมินประโยชน์หรือลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
        4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
          5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 7.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 8. จํานวนผู้รับบริการ 
 9. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
 
 


