
 

 
 

แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการระยะ 5 ป (2566-2570)  

และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ไดรับการอนุมตัิจากอธกิารบดี  

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 



 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
  

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยเนนการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความตองการ

และความประสงคของผูรับบริการเปนสำคัญ ทั้งนี้ การใหบริการทางวิชาการเปนการบริการวิชาการแบบใหเปลา ไมคิด

คาใชจาย โดยจัดใหบริการทั้งหนวยงานทางการศึกษาภาครัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดบริการแก

หนวยงานที่เปนเครือขายในเชิงวิชาการ การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทำประโยชนใหสังคมแลววิทยาลัย

การเมืองและการปกครอง ยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของคณาจารยอันจะนำมา

สูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหนงทาง

วิชาการของคณาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาและอาจเปน

การสรางความรวมมือในการจัดหารายไดรวมกันของ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง/ มหาวิทยาลัยกับหนวยงานท่ี

สรางความรวมมือไดตอไป 

   วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจึงไดกำหนดกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570) และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน โดยตั้งอยูบนหลักการที่จะพัฒนา วิทยาลัย

การเมืองและการปกครอง   ไปสูการเปนหนวยงานท่ีมีคุณภาพดวยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการ

ที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษาใหมีความรู 

ความสามารถ และมีสวนรวม เพื่อนำมาใชในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

สำหรับแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ สามารถกำหนดวัตถุประสงคของแผน ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ดังนี้ 

  วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

 1.เพ่ือใหการบริการวิชาการสามารถบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 2.เพื่อใหเกิดกลไกในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน

ทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

 1.รอยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย (รอยละ ≥90) 

 2.รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

(รอยละ ≥80) 

โดยแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 -2570)  สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรม และ

งบประมาณ ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 

ป (พ.ศ. 2566 -2570) ในแตละดาน 

กลุมโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม 

(จำนวน) 
งบประมาณ (บาท) 

1. กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

1 2,600,000 

2. โครงการเพ่ิมจำนวนองคความรูในแหลงเรียนรู 1 150,000 

3. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 1 25,000 

 

ท้ังนี้ วิทยาลัยการเมืองและการปกครองไดนำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566- 

2570) เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติในแตละป โดยการจัดการเปนแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุป

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท่ีจะดำเนินการ ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในแต

ละดาน 

กิจกรรมดาน โครงการ/กิจกรรม (จำนวน) งบประมาณ (บาท) 

1. กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

1 520,000 

2. โครงการเพ่ิมจำนวนองคความรูในแหลงเรียนรู 1    30,000 

3. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 1 5,000 

 

แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การนำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู การปฏิบัติ

จำเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให

สำเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองที่กำหนดไว 

รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงาน ในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการนำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู การปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2566 อยางเปนระบบ  

การนำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัต ิ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 



 

 1.  สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับ

บุคลากรภายในหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 2.  ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 

 3.  สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

 5.  ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนอง

ตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมท้ังสามารถประเมินผลได

อยางเปนรูปธรรม  
 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2566 

การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนใหการดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครอง บรรลุเปาประสงคตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยน

แนวทางการดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

เปาหมายได โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแกหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 อยางตอเนื่อง  

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ทุก ๆ เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสูการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

                                                                                                                      หนา 

บทสรุปผูบริหาร 

สารบัญ 

สวนท่ี 1 บทนำ 

 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรางมหาวิทยาลัย 9 

 1.3 โครงสรางการบริหารจัดการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 10 

 1.4 ผลการดำเนินงานดานการบริการวิชาการ 11 

 1.5 ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 

     1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 11 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 11 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 11 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 11 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 11 

     1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 11 

     1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 12 

     1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 12 

     1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 12 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ  

 2.1 นโยบายดานการบริการวิชาการ 13 

 2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 13 

 2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมายของวทิยาลัยการเมือง

และการปกครอง 

13 

  2.3.1 ยุทธศาสตร 9 

  2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 9 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 13 

 2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 14 

 2.5 แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 15 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดำเนินการเปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ ได คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยชุดปจจุบันไดกําหนดยุทธศาสตร

การบริหารมหาวิทยาลัยไว 3 ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่ 2 กํากับดูแลรับผิดชอบงานดานการวิจัยและบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยสงเสริมงานดานบริการวิชาการใหแก คณาจารยของมหาวิทยาลัย และ

รับผิดชอบงานดานการบริการวิชาการเพ่ือเปนขอมูลใหกับฝายบริหารมหาวิทยาลัยภารกิจเหลานี้  ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ

เพราะเกี่ยวของกับตัวชี้วัดของหนวยตรวจประเมินภายในวิทยาลัยการเมืองและการปกครองระบบราชการ  (กพร.) และ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเปนหนวยงานท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยในการ

ทําภารกิจการเปนมหาวิทยาลัย ควรไดมีการสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปงบประมาณและควรมีการหารือแผนงานในป

งบประมาณใหม  ดวยกระบวนการมีสวนรวมทุกฝายอยางแทจรงิ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหไปสูเปาหมายตามที่กําหนด

ไวใหประสบความสําเร็จในระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปจจุบัน กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย และ

กระบวนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการทํางานมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเปนการระดมสรรพกําลังใหการทํางานบรรลุ 

เปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ซึ ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ตองการใหการบริหารจัดการองคกรหรือหนวยงานตองเกิดจากการมี  

สวนรวมของทุกฝายอยางแทจริง สิ่งตาง ๆ เปนเงื่อนไขสําคัญของการบริหารมหาวิทยาลัย   ในยุคปจจุบันรวมถึงหนวย

ตรวจประเมินภายนอกท้ัง กพร. และ สมศ. ก็ใชเปนตัวชี้วัดในการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษา อีกทางหนึ่งดวย  

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิต  งานวิจัย ผลงานวิชาการ การบริการ

วิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจำเปนตองมีความคลองตัวและมีความอิสระ

ในการดำเนินงาน ทั้งดานการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตางๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการ

เพ่ือสามารถคิดคน แสวงหาความรู ความจริง เพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรม และพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ

ใหกับชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติท่ีจะสามารถแขงขันกับนานาประเทศ 
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ผลการสำรวจปญหาและความตองการของชุมชนใน 5 พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบูรณาการการทำงานรวมกับชุมชน โดยเนนการตอบสนองความ

ตองการควบคูกับการแกไขปญหาของชุมชนและบริการวิชาการใหกับชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวาง

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย นำไปสูการเผยแพรองคความรูสู ชุมชน ทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินงานและประยุกตใช

ผลการวิจัยเชิงพื้นที่และการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลชุมชนดานตางๆ คนหา

สิ่งที่ชุมชนตองการ และดำเนินการวิจัยกับชุมชน เพื่อตอบโจทยความตองการของชุมชน สงผลใหเกิดแหลงเรียนรูท่ี

สามารถเผยแพรองคความรูตางๆ จากผลงานวิจัย และบริการทางวิชาการแกชุมชน สะทอนใหเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาเปนหนวยงานทางวิชาการท่ีทำงานเพ่ือทองถ่ินอยางแทจริง  

 การสำรวจความปญหาและความตองการนั้นเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาสภาพปญหาและความ

ตองการของชุมชน โดยการจัดทำฐานขอมูลชุมชนในมิติตางๆ สำหรับใหนักวิจัยนำไปประยุกตใชในการกำหนดหัวขอการ

วิจัยและการบริการทางวิชาการสูชุมชนอยางตรงเปาหมาย ตลอดจนการวางแผนพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนได ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนจำเปนอยางยิ่งที่ตองวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชน

อยางรอบดาน โดยตองบูรณาการการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขายดานการพัฒนา 5 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการ

สำรวจปญหาและความตองการของชุมชนใน 5 พื้นที่บริการทางวิชาการ 1) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) จังหวัด

นครปฐม 3) จังหวัดสมุทรสงคราม 4) จังหวัดอุดรธานี 5) จังหวัดระนอง โดยมีผลการสำรวจปญหาและความตองการดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัย 

 
หัวขอการสำรวจ 

1. เขตดุสิต 

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

1. ดานเศรษฐกิจ - การพัฒนาพ้ืนท่ีคาขายในชุมชน

ของผูคารายยอยใหมีระเบียบ 

และมรีะบบการบริหารจัดการให

ดีข้ึน 

- สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีดีข้ึน 

- สงเสริมการใชวิธีการทางโลจิ

สติกสเขามาชวยในการขนสง

สินคาทางการเกษตรเพ่ือเก็บ

รักษาในคลังสินคา หรือสงออก

จำหนายไปยังท่ีตางๆ ไดอยาง

เปนระบบ 

- สงเสริมวิสาหกิจชุมชนใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีดีข้ึน 

- สงเสริมการขยายตลาด

จำหนายผลิตภัณฑชุมชนให

กวางมากยิ่งข้ึน โดยอาศัย

ระบบโลจสิติกสเปนตัวชวย 

- พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของทองถ่ิน 

- การพัฒนารานคาเพ่ือ

ทองถ่ิน ซึ่งดำเนินการตาม

บริบทของทองถ่ิน เพ่ือ

ชวยเหลือทองถ่ิน 

 

- การพัฒนาธุรกิจ

โรงแรม ท่ีพัก โฮมสเตย 

ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน

ท่ีดีข้ึน 

- การศึกษาศักยภาพ

การคาขายบริเวณ

ชายแดนภาคใต 

 

2. ดานการเกษตร - - การพัฒนาวิธีการทำเกษตร

อินทรียท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

- การแกปญหาเกี ่ยวกับตน

มะพราว เชน ศัตรูพืชของตน

มะพราว, การควบคุมตนทุน

การผลิตน้ำตาลมะพราว, ตอ

ยอดการผลิตน้ำตาลมะพราว 

100% ให  เป นผงน ้ ำตาล

มะพราว หรือของเหลวคลาย

ครีมนม หรือลดขนาดใหเล็ก

ลงจากเดิม 

- การสงเสริมแนวทางการทำ

เกษตรอินทรียท่ีเหมาะสม 

- การแกไขปญหาการทำนา

เกลือท่ีสงผลกระทบตอนาขาว 

- การสรางมูลคาเพ่ิมจากเกลือ

ท่ีไมไดใชประโยชน 

- 
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พ้ืนท่ีบริการทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

หัวขอการสำรวจ 

1. เขตดุสิต 

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

3. ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม - การรณรงคการรักษาความ

สะอาดภาย ในช ุ มชนและ

บริเวณโดยรอบ 

-การจัดการขยะในชุมชนอยาง

ถูกวิธี 

-  การบร ิหารจ ัดการว ัชพืช

ขวางทางน้ำอยางเป นระบบ 

เชน การกำจัดผักตบชวาโดย

การ ใช  เทคโนโลย ี  เปล ี ่ ยน

ผักตบชวาใหเปนปุยอินทรียที่มี

ตนทุนต่ำ  

-  การบร ิ ห ารจ ั ดการ  และ

วางแผนปองกันน้ำเสียไมใหไหล

ลงสูแมน้ำลำคลองของชุมชน 

- การอบรมวิธ ีการตรวจสอบ

คุณภาพแหลงน้ำ 

- การกำจัดขยะในชุมชนอยาง

ถูกวิธี 

- การจัดทำแผงโซลาเซลล 

เพื ่อใชเปนพลังงานสะอาด

ท ด แ ท น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง

มอเตอร ว ิดน้ำ และใชเปน

พ ล ั ง ง า น ท ด แ ท น น ้ ำ มั น

เชื ้อเพลิงขับเคลื่อนการนวด

นาเกลือ 

- การพัฒนากระบวนการแปร

รูปชีวมวลไปเปนพลังงานใน

รูปแบบตางๆ เชนการผลิต

กาซเชื้อเพลิงแข็งใหเปนแกส

ชีวภาพ, การหมักเชื้อชีวมวล

ดวยแบคทีเร ียในสภาวะไร

อากาศ, การผลิตเชื ้อเพลิง

เหลวจากพืช เชน การผลิต

น้ำมันไบโอดีเซล 

 

 

 

 

- การใชพลังงานทดแทนใน

การทำการเกษตร หรือภายใน

ครัวเรือน เพ่ือลดคาใชจายของ

ครัวเรือน 

- การลงพ้ืนท่ีวิจัยใหครอบคลมุ

พ้ืนท่ีเกาะคำชะโนด  

เ พ ื ่ อ เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ค ว า ม

เปลี ่ยนแปลง และแสดงแนว

ทางการพัฒนาเกาะคำชะโนด 

- การอนุรักษพันธุ ตนชะโนด 

ซึ่งเปนพืชเฉพาะพ้ืนถ่ิน 

 

 

- 
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พ้ืนท่ีบริการทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

หัวขอการสำรวจ 

1. เขตดุสิต 

กรุงเทพมหา

นคร 

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

 

-  - การแปรรูปขยะใหเปนพลังงาน

ชุมชน เนื่องจากขยะบางประเภท

สามารถใช  เป นเพล ิงได -  การ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำคลอง 

โดยนำสาหรายหางกระรอกซึ่งมี

อยูคอนขางมากไปสกัดรวมกับธาตุ

ชนิดอื่นๆ จนกลายเปนปุย     ชีว

มวล 

- - 

4. ดานสังคม - การพัฒนาอาชีพเสริม

ที่เหมาะสมกับเยาวชน

และผู สูงอายุในชุมชน

ใหมีรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

- - สนับสนุนกิจกรรมของกลุ มคน

ผู ดอยโอกาส และผูสูงอายุ เพ่ือ

สรางรายไดเสริม 

- การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนใหดีขึ ้น ไมวาจะ

เปนดานสุขภาพ ดานวิถีชีวิตความ

เปนอยู  ด านอารมณและจิตใจ 

ด  า น ก า ร พ ั ฒ น า ป  ญญาและ

ความคิด และดานวินัยในตนเอง 

- การพัฒนากล ุ มอาช ีพทำ

บายศรี เพ่ือใชสำหรับการบูชา 

- การพัฒนาอาช ีพท ี ่สร  าง

รายได  ให แก ประชาชนใน

ทองถ่ิน 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแก

เด็ก เยาวชน และ 

 

- การสงเสริมอาชีพของ

ชาวบานเกาะหาดทราย

ดำใหมีรายไดที ่เพิ ่มข้ึน 

และสามารถดำรงชีพอยู

ได           

- ก า ร ท ำ ฐ า น ข  อ มู ล

ช ุ มชนไว   จ ึ งม ี ความ

ต องการการรวบรวม

แ ล ะ ท บ ท ว น ข  อ มู ล

พื ้นฐานเกี ่ยวกับชุมชน

หาดทรายดำไว 
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พ้ืนท่ีบริการทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

หัวขอการสำรวจ 

 

1. เขตดุสิต 

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

 - - - การสงเสริมใหคนใน

ชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการ 

พัฒนาชุมชนรวมกัน 

ผูสูงอายุในทองถ่ิน เพ่ือเปนฐานขอมูลและ

การเผยแพร

ประชาสมัพันธ ใหกับ

เกาะหาดทรายดำ 

5. ดานการศึกษา - การแนะแนวทางการศึกษา

ตอ และอนาคตหลังจากจบ

การศึกษาในระดับช้ันตางๆ 

- สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง

หองสมุดชุมชน เพ่ือใหทุกคน

มีพ้ืนท่ี และโอกาสใน

การศึกษาท่ีมากข้ึน 

- อบรมการใชคอมพิวเตอร

ข้ันพ้ืนฐานและการซอม

คอมพิวเตอรใหคนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมอบรมสงเสริม

ความรักความสามคัคีใน

ทองถ่ินของตนเองแก

เยาวชน เพ่ือใหเห็น

ความสำคญัของวัฒนธรรม

ภูมิปญญาของทองถ่ินของ

ตนเอง 

- จัดกิจกรรมอบรมใหเด็กและ

เยาวชนในชุมชนเปนพลเมืองท่ีดี 

รูจักหนาท่ี ประพฤตตินเหมาะสม 

โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม

ในกิจกรรมเพ่ือสรางคณุคาใหกับ

ตนเอง 

- จัดกิจกรรมอบรมการสราง

ทักษะความคิดสรางสรรคเพ่ือเด็ก

และเยาวชนในระดับ หมูบาน 

ตำบล อำเภอ และจังหวัด 

- การออกแบบหลักสตูรการ

เรียนการสอนท่ีสงเสรมิใหเด็ก 

และเยาวชน สามารถพัฒนา

ทักษะการเรยีนรู ทักษะชีวิต 

ท่ีดีข้ึนกวาเดิม 

- การจัดกิจกรรมถายทอดองค

ความรู ใหเปนกิจกรรมลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เพ่ือเพ่ิม

ความหลากหลายในการเรยีนรู 

 

 

- การศึกษาการพัฒนา

เยาวชน โดยการจัด

กิจกรรมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหกับเด็กนักเรยีน 
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พ้ืนท่ีบริการทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

หัวขอการสำรวจ 

1. เขตดุสิต 

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

6. ดานสุขภาพ - จัดกิจกรรมสงเสริมใหมีการ

ตรวจสุขภาพของคนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมสงเสร ิมการ

รักษาสุขภาพเบื้องตนใหกับ

คนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมใหมี

การตรวจสุขภาพของคนใน

ชุมชน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการ

รักษาสุขภาพเบื้องตนใหกับ

คนในชุมชน 

- รณรงคและสงเสริมการ

ออกกำกายของคนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมสงเสริมการรักษา

สุขภาพเบื้องตนใหกับคนในชุมชน 

โดยเฉพาะอยางยิ ่งกลุ มผู สูงอายุ

และผูดอยโอกาส 

-  จัดกิจกรรมสงเสร ิมการ

รักษาสุขภาพเบ้ืองตนใหกับคน

ในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กลุมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

-  การปร ับพ ื ้นท ี ่ ของ

มหาว ิ ทยาล ั ย  ศ ู นย

การศึกษาระนอง ใหเปน

ศูนยการเรียนรู เพื่อการ

บำบ ัดร ักษาโรคด วย

ธรรมชาติ โดยใชน้ำแร

แ ล ะ ส ม ุ น ไ พ ร  แ ล ะ

สามารถออกกำลังกาย

ไดในสถานท่ีเดียว 

7.ดานการทองเท่ียว - การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง

ใหเปนแหลงทองเที ่ยวเชิง

วัฒนธรรม เน่ืองจากพ้ืนท่ีเขต

ด ุส ิต เป นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีแหลง

ท อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ก  า แ ก   ท ี ่ มี

ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร

และศิลปวัฒนธรรม 

- จัดอบรมใหความร ู และ

สรางความเขาใจเกี ่ยวกับ

การทองเที ่ยวของตลาดน้ำ

คลองมหาสวัสดิ์นอย  

- พัฒนาแหล งท องเท ี ่ยว

ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ให

สามารถรองรับนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

- การสรางเอกลักษณและองค

ความรูใหกับสถานที่ทองเทีย่วของ

จังหวัดสมุทรสงคราม 

- การจัดอบรมมัคคุเทศกใหกับ

เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือ

นำความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอด

ในชีวิตประจำวัน 

- การออกแบบเสนทางการ

ทองเที่ยวที่มีเรื่องราวทองถ่ิน 

เพื่อสงเสริมใหมีรายไดที ่เพ่ิม

มากข้ึน 

- การพัฒนาทัคคุเกทศกนอย

ในการนำชมแหลงทองเที ่ยว 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เชน เกาะคำชะโนด, ทะเลบัว

แดง   

- การศึกษาเสนทางการ

ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว โ ด ย ก า ร

สนับสนุนการทองเที ่ยว

แบบระยะสั ้นของเกาะ

หาดทรายดำ- การศึกษา

เสนทางการทองเที ่ยว

จังหวัดภาคใตในพื้นที่ท่ี

เช่ือมตอกับประเทศพมา 

- จัดกิจกรรมเกี ่ยวกับ

การทองเที ่ยวตางๆ ให

เกิดรายได 
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พ้ืนท่ีบริการทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย 

 

หัวขอการสำรวจ 

1. เขตดุสิต 

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

8. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ - การพัฒนาผลติภณัฑชุมชน

ใหมีอัตลักษณ สามารถเพ่ิม

มูลคาได 

- การพัฒนา สงเสรมิ และ

ประชาสมัพันธ การพัฒนา

บรรจภุัณฑท่ีเปนเอกลักษณ

สากล เชน บรรจุภณัฑขาว

อินทรียสีเขียว 

- การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา

ผลิตภณัฑตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีเขามาชวย 

- การพัฒนาออกแบบตรา

ผลิตภณัฑสินคา (Logo) ท่ีมี

เอกลักษณ เพ่ือสงเสริมการขาย 

และตดิตลาดเปนท่ีรูจักของ

ประชาชนท่ัวไปได 

- การผลักดันใหเกิดการจด

สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมาย

การคา ท่ีเก่ียวของกับผลติภณัฑ

ของชุมชน 

- การพัฒนาผลติภณัฑท่ีเปน

เอกลักษณของทองถ่ิน เชน 

การประยุกตใชผาในรูปแบบ

ตางๆ  

- การเพ่ิมมูลคาใหกับ

ผลิตภณัฑท่ีมีอยูเดิมใหมี

คุณภาพท่ีมากข้ึน 

- การพัฒนาผลติภณัฑ

ชุมชนทองถ่ินใหมี

คุณภาพ และมาตรฐาน

ท่ีดีข้ึน 

- การสรางสรรค

ผลิตภณัฑ บริการท่ี

เปนอัตลักษณของชุมชน

ทองถ่ิน 
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1.2 โครงสรางมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1   แสดงโครงสรางมหาวิทยาลัย
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1.3 โครงบริหารจัดการวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2   แสดงโครงสรางวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
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1.4 ผลการดำเนินงานดานบรกิารวชิาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สาขาวชิา 
จำนวนโครงการบริการวชิาการ 

2564 2565 2566 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 0 1 1 

รวมทั้งสิ้น 0 1 1 

 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

มุงผลิตบัณฑิตสูความเปนมืออาชีพ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในดานสถาปตยกรรมศาสตรท่ีตรงตอความตองการของผูใชบริการ 

  2. วิจัย และสรางองคความรูดานสถาปตยกรรม สูการพัฒนาสถาปตยกรรมและสังคม 

  3. ใหบริการวิชาการ ดานสถาปตยกรรม แกผูใชบริการ ชุมชน ใหตรงตามความตองการ ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  4. อนุรักษ สงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคม

โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูคูคุณธรรม รูจักใชชีวิตอยางมีความสุขดวยความพอเพียง 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูดานสถาปตยกรรม วัฒนธรรมทองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร 

3. บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทรแกชุมชนและสังคม 

 4. อนุรักษ สงเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 

เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู  และพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
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ชำนาญการคิด หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและถายทอดความรู

ความชำนาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที ่มีคุณธรรม จริยธรรม รู จักแบงปน ชวยเหลือผู อื ่น มุ งทำความดี 

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะทอนความเปน

วังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 

 

1.5.9 เปาหมายการพัฒนา(College Of Architecture Development Goals) 

เปาหมายท่ี 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : วิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต เพื่อสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

เปาหมายท่ี 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยมุงที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมท้ังการนำไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายท่ี 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื ่อการพัฒนา : วิทยาลัยมุ งที ่สรางเครือขายความรวมมือท่ี

หลากหลายท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดีกับวิทยาลัย 

  เปาหมายที่ 4 : สรางภาพลักษณเพ่ือใหเปนที่รูจักและยอมรับ : วิทยาลัยมุงที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในท่ีตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
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สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ 
 

2.1 นโยบายดานการบริการวิชาการ 

1. สงเสริมใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการบริการวิชาการ 

 2. สงเสริมใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการงานดานการบริการวิชาการ 

 3. สงเสริมใหสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมโครงการ หรือการจัดประชุม อบรม เพ่ือบริการวิชาการสูชุมชนและสังคม ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 4.สงเสริมใหมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 
 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

 1.  เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา 

 2.  เพ่ือใหชุมชนเกิดความรูความเขาใจในหนาท่ี สิทธิท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
 

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอยางยั่งยืน 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถ่ินใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา  

 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

รอยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการ

วิจัย    

รอยละ ≥90 

รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

รอยละ ≥80 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ป และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

11 กันยายน 2565 

2 จัดทำ (ราง)จัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป 

และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

14-18 กันยายน 2565 

3 จัดสง (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป และ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

18 กันยายน 2565 

4 ปรับแก(ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป และ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

21-23 กันยายน 2565 

5 เสนอรางแผนฯ ตอท่ีประชุม 24-29 กันยายน  2565 

6 จัดสงแผนปฏิบัติการดานการวิจัย และแผนปฏิบัติดานการบริการ

วิชาการ ระยะ 5 ป และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผานการ

อนุมัติจากอธิการบดีใหสถาบันวิจัยและพัฒนา 

30 กันยายน  2565 

7 เผยแพรแผนปฏิบัติการดานการวิจัยวิจัย และแผนปฏิบัติดานการบริการ

วิชาการ ระยะ 5 ป และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566   

ตุลาคม 2565 

8 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการวิจัย และแผนปฏิบัติดานการ

บริการวิชาการ ระยะ 5 ป และประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566   

ตุลาคม 2565-กันยายน 

2566 

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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            2.5 แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

          2.5.1  แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป  (พ.ศ. 2566 – 2570)   

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความ 

สำเร็จ 

เปาหมายของตัวช้ีวัด 
กลุม 

เปา 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด 

ชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

1 โครงการการเพ่ิม

มูลคาสินคาและ

บริการเพ่ือ

ยกระดับรายได

ใหกับชุมชนฐาน

รากในจังหวัด

ระนอง 

1) เพ่ือถายทอดองค

ความรูในดานตาง ๆ 

ไดแก การพัฒนา

ผลิตภณัฑจากวัตถุดิบใน

ทองถ่ินและการนำของ

เสียกลับมาใชใหม การ

สงเสริมการตลาด

ผลิตภณัฑในชุมชน การ

พัฒนาชองทางการตลาด

สมัยใหม การจัดทำบัญชี

ครัวเรือน การใช 

ประโยชนจากพืชเพ่ือ

เศรษฐกิจ BCG สัตว 

และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

การจัดการของเสียและ

นำกลับมาใชใหม การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และ

การพัฒนาพฤติกรรมของ

บุคคลและครอบครัว 

ท้ังน้ี เพ่ือยกระดับและ

- จำนวน

ครัวเรือนท่ี

เขารวม

โครงการ 

 - รอยละ

ครัวเรือนท่ี

เขารวม

โครงการ

การพัน

ความ

ยากจน  

- รอยละ

ของ

ผูเขารวม

โครงการได

นำความรูไป

ใชประโยชน

ในการ

พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

8 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือน 

นักศึกษา 

ชุมชน 

ครัวเรือน

ตนแบบ 

ผูประกอบ

การ 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความ 

สำเร็จ 

เปาหมายของตัวช้ีวัด 
กลุม 

เปา 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด 

ชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

สรางรายไดใหกับคนใน

ชุมชน 

2)เพ่ือบูรณาการการ

เรียนการสอน การ

บริการวิชาการและการ

วิจัย กับการพัฒนา

ทองถ่ินในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของ

มหาวิทยาลยั ในการ

สงเสริมใหคณาจารย 

เจาหนาท่ีและนักศึกษา

เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู สามารถปรับตัว

เขากับการเปลี่ยนแปลง 

และดำรงตนอยางมี

คุณธรรมในการชวยเหลือ

และรับผิดชอบตอสังคม 

- รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ผูเขารวม

โครงการใน

ภาพรวม

ครัวเรือน 

85 85 85 85 85 

โครงการเพ่ิมจำนวนองคความรูในแหลงเรียนรู 

1 โครงการเพ่ิม

จำนวนองค

ความรูในแหลง

เรียนรู 

เพ่ือพัฒนากิจกรรม

เช่ือมโยงระหวาง

นักศึกษาและผูใชบัณฑิต 

จำนวนองค

ความรูท่ี

เพ่ิมข้ึนใน

แหลงเรียนรู

1 1 1 1 1 นักศึกษา 

ประชาชน 

ผูนำชุมชน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความ 

สำเร็จ 

เปาหมายของตัวช้ีวัด 
กลุม 

เปา 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิด 

ชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

บริการ

วิชาการ 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 

1 โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วิชาการวิทยาลัย

การเมืองละการ

ปกครอง 

เพ่ือพัฒนาระบบบริการ

วิชาการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการและเปน

ประโยชนตอทองถ่ินและ

สังคม 

ระดับ

ความสำเร็จ

ของการ

พัฒนาระบบ

การ

ใหบริการ

วิชาการแก

สังคมตาม

เกณฑ

มาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ี

กำหนด 

5 5 5 5 5 นักศึกษา 

ประชาชน 

ผูนำชุมชน 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 
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2.5.2  แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงคโครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของ

ตัวช้ีวัด 

ป 2566 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 
1. โครงการการเพ่ิม

มูลคาสินคาและ

บริการเพ่ือยกระดับ

รายไดใหกับชุมชน

ฐานรากในจังหวัด

ระนอง 

1) เพ่ือถายทอดองคความรูในดานตาง ๆ ไดแก การพัฒนา

ผลิตภณัฑจากวัตถุดิบในทองถ่ินและการนำของเสียกลับมาใช

ใหม การสงเสริมการตลาดผลิตภณัฑในชุมชน การพัฒนา

ชองทางการตลาดสมัยใหม การจดัทำบัญชีครัวเรือน การใช 

ประโยชนจากพืชเพ่ือเศรษฐกิจ BCG สตัว และวัฒนธรรม

ทองถ่ิน การจัดการของเสียและนำกลับมาใชใหม การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการพัฒนาพฤตกิรรมของบุคคลและ

ครอบครัว ท้ังน้ี เพ่ือยกระดบัและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

2)เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการ

วิจัย กับการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

ในการสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาเกิดการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู สามารถปรับตวัเขากับการเปลี่ยนแปลง และ

ดำรงตนอยางมีคณุธรรมในการชวยเหลือและรบัผิดชอบตอ

สังคม 

- จำนวนครัวเรือนท่ี

เขารวมโครงการ 

 - รอยละครัวเรือนท่ี

เขารวมโครงการการ

พันความยากจน  

- รอยละของ

ผูเขารวมโครงการได

นำความรูไปใช

ประโยชนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- รอยละความพึง

พอใจของผูเขารวม

โครงการในภาพรวม

ครัวเรือน 

8 

 

60 

 

 

85 

 

 

 

 

85 

 

ครัวเรือน 

นักศึกษา ชุมชน 

ครัวเรือนตนแบบ 

ผูประกอบการ 

ต.ค.65-ก.ย.66 520,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

โครงการเพ่ิมจำนวนองคความรูในแหลงเรียนรู 

1.โครงการเพ่ิม

จำนวนองคความรู

ในแหลงเรียนรู 

เพ่ือพัฒนากิจกรรมเช่ือมโยงระหวางนักศึกษาและผูใชบัณฑิต จำนวน/องคความรู

ท่ีเพ่ิมข้ึนในแหลง

เรียนรูบริการ

วิชาการ 

1 นักศึกษา 

ประชาชน 

ผูนำชุมชน 

ไตรมาส 1-2 30,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
1. โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วิชาการวิทยาลัย

การเมืองและการ

ปกครอง 

เพ่ือพัฒนาระบบบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ

และเปนประโยชนตอทองถ่ินและสังคม 
ระดับความสำเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

การใหบริการ

วิชาการแกสังคม

ตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษาท่ีกำหนด 

5 นักศึกษา 

ประชาชนผูนำ

ชุมชน 

 

ไตรมาส  2 5,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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2.5.3  แผนการนำการบริการวิชาการไปใชประโยชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของ

ตัวช้ีวัด 

ป 2566 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

1. โครงการการเพ่ิมมลูคาสินคาและ

บริการเพ่ือยกระดับรายไดใหกับชุมชน

ฐานรากในจังหวัดระนอง 

1) เพ่ือถายทอดองคความรูในดานตาง ๆ  ไดแก 

การพัฒนาผลิตภัณฑจากวัตถุดิบในทองถ่ิน

และการนำของเสียกลับมาใชใหม การสงเสริม

การตลาดผลิตภ ัณฑในชุมชน การพัฒนา

ชองทางการตลาดสมัยใหม การจัดทำบัญชี

คร ัวเร ือน การใช   ประโยชน จากพืชเ พ่ือ

เศรษฐกิจ BCG สัตว และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

การจัดการของเสียและนำกลับมาใชใหม การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาพฤติกรรม

ของบุคคลและครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ

และสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

2) เพื ่อบ ูรณาการการเร ียนการสอน การ

บริการวิชาการและการวิจัย กับการพัฒนา

ทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ใน

การส งเสร ิมใหคณาจารย เจ าหนาที ่และ

นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถ

ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง และดำรงตน

อย  า งม ี ค ุณธรรมในการช  วย เหล ือและ

รับผิดชอบตอสังคม 

- จำนวน

ครัวเรือนท่ีเขา

รวมโครงการ 

 - รอยละ

ครัวเรือนท่ีเขา

รวมโครงการ

การพันความ

ยากจน  

- รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการไดนำ

ความรูไปใช

ประโยชนใน

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

- รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการใน

ภาพรวม

ครัวเรือน 

8 

 

 

60 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

85 

 

ครัวเรือน นักศึกษา 

ชุมชน ครัวเรือน

ตนแบบ 

ผูประกอบการ 

ต.ค.65-ก.ย.66 520,000 ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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สวนท่ี 3 

1.1 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิตแิละการติดตามประเมนิผล 
 

 การนำแผนปฏบิัตกิารด้านการวจัิย ไปสู่การปฏบิัตเิป็นตอ้งใหค้วามสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด

การประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 
1. เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และความเขา้ใจร่วมกันของบุคลากรภายในวทิยาลัยการเมืองและการปกครองใน

เรื่องการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย  เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ

แผนปฏบิัตกิารดา้นการวจัิย ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารด้านการวิจัย อย่างเป็นระบบ  
1.2  

3.1 แนวทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านการวิจัย ไปสู่การปฏบิตั ิ

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านการวจัิย  ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย

การเมืองและการปกครองได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดา้นการวจัิย ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

  2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

  3) ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานที่สอดคลอ้งกับแผนที่กำหนดไว ้และนำไปสู่การพจิารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับวิทยาลัยการเมืองและการปกครองให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้

มคีวามกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง และมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง่้าย 

 5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครองว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารด้านการวิจัย รวมทัง้สามารถประเมินผลได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  

 

3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารด้านการวจัิย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและ

การปกครองบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อ
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แกไ้ขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดทำระบบ

การตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้ว ัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง  

3) กำหนดใหม้กีารตดิตามความก้าวหนา้ของแผนปฏบิัตกิารด้านการวิจัย ทุกๆ เดอืน พรอ้มให้ผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละโครงการ/กจิกรรมทำการวเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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