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วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที ่23 เดอืน กันยายน พ.ศ.2560 



 

 

 บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยนวัตกรรมและ 

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการและความประสงค์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัด

ให้บริการทั้งหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการ  

แก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในเชิงวิชาการ การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท า

ประโยชน์ให้สังคมแล้ว วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา

การเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ

ของคณาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาและอาจเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดหารายได้ร่วมกันของ วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ/มหาวิทยาลัยกับหนว่ยงานที่สรา้งความร่วมมือได้ตอ่ไป 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่ 

บนหลักการที่จะพัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ

ด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีส่วนร่วม เพื่อน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น 

สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริ การวิชาการ สามารถก าหนด

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ 

  1. เพื่อให้ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน 

  2. เพื่อน าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการบูรณาการใน

การเรียนการสอนหรอืการวิจัย 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทนวงศกึษาธิการ 

หรอืน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวัน (ร้อยละ  70) 

 2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการที่บูรณากับการเรียนการสอน หรอืการวิจัย (ร้อยละ 70) 

 โดยแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถ

สรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 -2564) ในแตล่ะด้าน 

กิจกรรมด้าน  โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 1 250,000 

2.โครงการขยายศูนยก์ารเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 1 250,000 

3.กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาวชิาการ 1 - 

 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็น

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะ

ด าเนนิการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน 
โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 1 50,000 

2.โครงการขยายศูนยก์ารเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 1 50,000 

3.กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาวชิาการ 38 1,715,000 
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แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 61  

ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่อง

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างเป็นระบบ  

 

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้าน 

การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท

ความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

3 



 

 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ด าเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

ท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งพึงให้บริการทางวิชาการแก่

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัย

ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่

การพัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัยเองดว้ย ประกอบกับพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 มาตรา 7  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ 

การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึงได้มีการส่งเสริมคณาจารย์ในการด าเนิน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า เพื่อให้คณาจารย์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  

สู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น และวิทยาลัยฯได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่  2.3  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม โดย

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้การ

ด าเนนิการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการ

ที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ 

นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรยีนรู้และบริการวิชาการของสังคม   

 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้ตอบสนองและ

เป็นการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการด้านการบริการวิชาการให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่  2.3  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่

สังคม 
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 ส าหรับการแผนปฏิบัติการด้านการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการภายใต้ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ

ชุมชน ได้แก่  1) เขตดุสิต-จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) จังหวัดอุดรธานี  3) จังหวัดพิจิตร   

4) จังหวัดอ่างทอง   5) จังหวัดนครศรีธรรมราช 6) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7)จังหวัดนครปฐม  

8 )  จั งหวั ดสมุ ท รสงคราม  9 )  จั งหวั ด อุ ด รธ านี  1 0 )  จั งหวั ด ร ะนอง     โ ดยมี ผล 

การส ารวจตามประเด็นหลัก ๆ  ได้แก่  การศึกษาการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  การสนับสนุนและสร้างอาชีพชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน การลด

ความรุนแรงในชุมชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การแก้ปัญหายาเสพติด  

การอบรมสร้างความรู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าการตลาด  เป็นต้น 

 นอกจากผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว  

หน่วยงานยังน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปลูกฝังระเบียบ

วินัยให้กับนักเรียน/นักศึกษา 2) สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ  3) ยาเสพติด  4) การจัดกิจกรรมลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  5) การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/วิเคราะห์  และ6) การปลูกป่า มาเป็น

แนวทางในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2561 

1. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ท่าศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 1.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ท่าศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช ดังตอ่ไปนี ้ 

 - ชุมชนมีโครงการที่จะตั้งโรงคัดแยกขยะชุมชนขนาดใหญ่ หรือที่พักขยะขนาดต่างๆ ที่มี

ขยะปริมาณมากถึงวันละ 300 ตัน ซึ่งโดยเป็นขยะที่น ามาจากนอกพื้นที่ ท าให้ประชาชนในพื้นที่

ได้รับผลกระทบ 

 -ให้แนวทางการจัดการขยะของชุมชน เพื่อให้ ชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่ดีและ

สามารถน ากลับมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้มากขึ้น  

2. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

 2.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีดังต่อไปนี ้

 -พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านตุง จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่

ท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ คือ ค าชะโนด ซึ่งใน

ปัจจุบันมผีูค้นหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเพื่อบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา เป็นจ านวนมาก จึงท า

ให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการในด้านขยะเพิ่มมากขึ้น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ทั้งของชุมชนและ

นักท่องเที่ยว 
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 -ให้แนวทางการจัดการขยะของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีระบบการจัดการขยะที่ดีและ

สามารถน ากลับมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้มากขึ้น 

3. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดพิจติร 

 3.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดพิจติร มีดังต่อไปนี ้

 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ขาดองค์ความรู้ในการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการใชง้าน 

4. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 3. 1  ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ชุมชนพระยาประสิทธิ์  จั งหวัด

กรุงเทพมหานคร มีดังตอ่ไปนี ้

 ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เป็นชุมชนเชื่อมโยง การเสริมสร้างให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ สามารถท าให้คนในชุมชนมี

ความรู ้ก้าวทันเทคโนโลยี 

5. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 

 5.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  ดังตอ่ไปนี ้ 

-การส่งเสริมให้คนภายในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจต่อพิษภัยของยาเสพติด เป็นการสร้างแนว

ป้องกันภัยให้กับคนในชุมชน ตั้งแต่เยาวชน ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดชุมชนสีขาว ห่างไกล 

ยาเสพติด 

6. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง 

 6.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง  ดังตอ่ไปนี ้ 

-การส่งเสริมให้คนภายในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ สังคม เพื่อเตรียม

ความพร้อม พัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน  เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ   

การจัดการชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม  ดา้นการจัดการขยะ  ดา้นการเมอืงการปกครอง 



 

 

 

1.2 โครงสร้างหนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

งานวชิาการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานธุรการ 

งานวชิาการ 

งานคอมพิวเตอร์ 

งานกิจการนักศกึษา 

งานการเงินและบัญช ี

งานประชาสัมพันธ์ 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบัีณฑติ 

 

 

สถาบันนวัตกรรมสากล 

สถาบันวจิัยเทคโนโลยฯี 

สโมสรนักศกึษาเก่า 

กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร รองคณบดฝี่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

คุณภาพ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

  1.2 งานประชาสมัพันธ ์

  1.3 งาน IT/โสต 

  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 

  1.5 งานบคุลากร 

  1.6 งาน ISO 

  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

  2.1 งานการเงิน งานบัญชี 

งบประมาณ 

1. ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 งานหลักสูตรและ 

การสอน 

  1.3 งานทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 

  1.5 งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย/แผนและ

ประกันคุณภาพ 

  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

  1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมนิผลปฏิบัติราชการ 

  1.3 งานประกนัคุณภาพ 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 

  1.1 งานผลติผลงานวิจัย 

  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 

  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 

  1.4 งานบรกิารวิชาการแก่

สังคม 

  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

  1.6 งาน U - ranking 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

  1.1 งานกจิการนักศึกษา 

  1.2 งานบรหิารและสวัสดิภาพ 

  1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

11 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบรกิารวิชาการ  ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558 – 2560) 

 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ 

จ านวน

ฐานความรู้/องค์

ความรู้ที่เพิ่มขึ้น 

งบประมาณ 

ป ี2557 

งบประมาณ 

ปี 2558 

งบประมาณ 

ปี 2559 

งบประมาณ 

ปี 2560 

งบประมาณ 

ปี 2561 

-  24 27 30 38 

 

ปีงบประมาณ 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 2560 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

 สรุปผลการด าเนินการ  งานบริการวิชาการแก่สังคม ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2558-2560)  

พบว่าผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ในทุกตัวบ่งชี้ และมีผล

การด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศกึษาเป็น 5 คะแนนเต็ม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 มีโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 30 โครงการ ดังนี้ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

1 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาครัฐสู่ชุมชน 

ด้านสิทธิในกระบวนการ 

รักษาพยาบาลอันพึงมีพึงได้จากหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.)ของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

อาจารย์เปรมกมล  

จันทร์กวีกูล  

2 โครงการฝึ กอบรมการ เ สริ มสร้ า งคุณธรรม 

จริยธรรมทางการเมืองของชุมชนบ้านดงคู้  อ าเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์บารมบีุญ แสงจันทร์ 

3 โครงการค่ายฝกึอบรมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

ระดับเยาวชน 

อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  

อยู่วัฒนะ  

4 โครงการการอบรมเตรียมความพร้อมและสร้างวินัย

ให้เยาวชนของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

อาจารย์ศริิญญา ศิริญานันท์  

5 โครงการเสริมสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อสรา้งจิตส านึก

ความเป็นพลเมืองในชุมชน 

อาจารย์ธวัช  พุ่มดารา 

6 ค่ายเตรยีมความพร้อมพลเมอืงอาเซียนรุน่เยาว์ อาจารย์หทัยพันธน์  

สุนทรพิพิธ  

7 การจัดการขยะแบบ 5 R  

(REDUCE  REUSE RERAIR REJECT  RECYCLE ) 

อาจารย์สุพัตรา ปราณี  

 

8 ชุมชนสีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส  

9 โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ป้องกันขยะล้น

เมืองกับการจัดการขยะชุมชนอย่างมสี่วนรว่ม ณ 

ชุมชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีิบูลย์  

10 โครงการการมีสว่นร่วมในการลดปริมาณขยะของ

ตลาดสดในชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

อาจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภูมิ  

11 การจัดการขยะ (Zero Waste) อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี  

12 แนวทางการพัฒนาการจัดการธนาคารขยะโดย

อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมสี่วนรว่มของคนใน

ชุมชน : อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

 

อาจารย์ ดร. วจิติรา ศรสีอน  
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

13 การจัดการขยะในชุมชนตามหลักการ 7Rs ในพืน้ที่

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร. สุดาภรณ์ อรุณดี  

14 โครงการรณรงค์การแยกขยะในโรงเรียนชาติเฉลิม 

จังหวัดระนอง 

อาจารย์ชลภัสสรณ์  

สิทธิวรงค์ชัย 

15 คนรุ่นใหมเ่ท่าทันภัยยาเสพติด  

ชีวติสดใส 

อาจารย์ พันเอก ดร.วัลลภ 

พิรยิวรรธนะ 

16 โครงการเยาวชนต้นแบบต้านภัย 

ยาเสพติด 

อาจารย์ ดร.จริาภรณ์  

บุญยิ่ง 

17 โครงการชุมชนเข้มแข็ง  

หา่งไกลยาเสพติด 

อาจารย์คัทลียา จันดา 

18 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ตอ่ต้ายภัยของ 

ยาเสพติด 

อาจารย์นฤมล ชมโฉม 

19 โรงเรียนสีขาว หา่งไกลยาเสพติด อาจารย์ภัสรา  สิรกิมลศิลป์ 

20 ชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด อาจารย์กัญญานันท์  

อนันตม์านะ 

21 โครงการเสริมสร้างการเรียนรูภ้าษาพม่าในโรงเรียน

ประถมศกึษา อ าเภอเมอืง จังหวัดระนอง 

อาจารย์พนิดา นลิอรุณ 

22 ปลูกชีวติ คนืธรรมชาติ คืนวิถี คุณภาพชีวติ สู่ชุมชน อาจารย์นยิม สุวรรณเดช  

23 โครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าของสินค้า OTOP  

จ.อ่างทอง เพื่อน าไปสู่การส่งออกอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน 

อาจารย์พิมพพ์ลอย 

ธีรสถิตย์ธรรม  

24 ค่ายเตรยีมความพร้อมการคิดวิเคราะห์เชิง

สร้างสรรค์รุน่เยาว์ 

อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริฐ  

25 ค่ายเยาวชนนวัตกรรม สรา้งคน พัฒนาชาติ อาจารย์อนุรัตน์ ก าแหงหาญ  

26 โครงการคิดวิเคราะหเ์พื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

เด็กไทย 

อาจารย์ วิไลลักษณ์ มีประชา  

27 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.ปกครอง  

มณีโรจน ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

28 ปลูกต้นไมเ้พิ่มพืน้ที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน อาจารย์วรันลักษณ์ ภักดิ์ใจดี  

29 โครงการคืนผนืป่าเพิ่มคุณภาพชวีิตชุมชนและ

ท้องถิ่น 

อาจารย์นยิม สุวรรณเดช  

30 ปลูกป่าเพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน อาจารย์ปริญญา สีมว่ง 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ  

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

2. วจิัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการ

และนวัตกรรมองค์การที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

    5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมีคุณภาพรวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางหรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

6. สรา้งและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

7 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล  

3. บุคลากรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 

    1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

1.  มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. มีการเสริมสร้างแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้าง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ  

3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ  

    1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

    1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ  

3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

 1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน: 

วิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่
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ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ

น าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น: วิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนรว่มในการพัฒนา 

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ           

1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University’s Potential to Become Sustainable Specialist) 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

3. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ ์QS 

5. จ านวนรางวัลที่ผูเ้รียนได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

6. ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
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7. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

8. ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

9. ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรทีี่ได้งานตรงสาขาวิชา 

10. ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศษิย์เก่า ตอ่การด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

11. ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct academic works for elevating local wisdom sustainably) มีเป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

4.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  

5.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์  (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สิน

ทางปัญญา  (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

7.จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึ้นในแหลง่เรียนรู้บริการวิชาการ  

8.รอ้ยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

หรอืผูน้ าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด  

9. เ งินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจั ย  

(กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรอืภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์  เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish 

Network Relationship and Connection)  มีเป้าประสงค์เ ชิงยุทธศาสตร์หลักคือ  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1.ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย  

2.จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

3.ระดับความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

4.รอ้ยละความส าเร็จของขอ้ตกลงความร่วมมอืที่ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด 

  

ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  (Elevate the Level of 

International Recognition) 

 ทั้งนี้วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อ เสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื  

1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย)  

2.รอ้ยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ 

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติ  

4.รอ้ยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย  

5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด 

 

 

  

  



 

 

 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวิชาการ 
 

2.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1. สง่เสริมให้คณาจารย์และบุคลากรพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับ 

ของชุมชนและสังคมในการบริการวิชาการ 

2. มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีหรอืองค์ความรูต้ามความถนัด   หรอืตามศาสตร์ หรอืความ 

เชี่ยวชาญของแตล่ะสาขาวิชาไปบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่ก่อให้เกิด

รายได้และสร้างประโยชนใ์นการพัฒนาชุมชนและสังคม 

3. ส่งเสริมให้ใชผ้ลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ น ามา 

จัดท าเป็นแผนพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

4. มุ่งเน้นการสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือการด าเนินงานบริการวิชาการกับหนว่ยงาน 

ภายนอก 

5. มุ่งพัฒนาการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อน าไปสู่การเป็นตัวแทนขององคก์รที่ 

ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน 

2. เพือ่น าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการมาบูรณาการในการ 

เรียนการสอนหรอืการวิจัย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1.  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 

  2. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความ

ต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  มกีารก าหนด

ตัวชี้วัดไว้ 2 ตัวชีว้ัด โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 .  ร้ อยละของผู้ รั บบ ริกา ร ได้ รั บประ โยชน์ ต ามน โยบายของ

กระทรวงศึกษาธกิาร หรอืน าความรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ ≥ 70 

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน าองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ

สอน หรอืการวิจัย 

ร้อยละ 70 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน

ชวีติประจ าวัน 

ร้อยละ ≥ 70 100 

บรรล ุ

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน าองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอน หรอืการวิจัย 

ร้อยละ 70 100 

บรรล ุ
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สาขาวิชาส่งขอ้เสนอโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

ฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ รวบรวมจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

คณบดี 

พิจารณาอนุมัติ 



 

 

 

ทั้งนี้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ได้น าเข้าเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และได้รับข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ควรใช้ศักยภาพด้านอาคารสถานที่ และอาจารย์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง โดยการสร้างความร่วมมือในการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนให้มากขึ้น 

2. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ควรท าความร่วมมือกับชุมชน หรือหน่วยงาน

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามความต้องการขององค์กร หรือ

ชุมชน 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลา 

1 รวบรวมข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการระดับคณะ ระยะ 5 ปี  และประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

พฤษภาคม 2560 

2   จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

ด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

17 พฤษภาคม 2560 

3 จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

ด้านการบริการวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

30 มิถุนายน 2560 

4 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารดา้นด้านการบริการวิชาการระดับ

คณะ ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561รวบรวม

ให้กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ 

สิงหาคม 2560 

5 ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านด้านการบริการวิชาการ

ระดับคณะ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รวบรวมให้กับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ 

สิงหาคม 2560 

6 จัดประชุมคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ  ระยะ 5  ปี  และประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

กันยายน 2560 

7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านด้านการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระยะ 5 ปี และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

ตุลาคม 2560 – 

30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

2.5.1  แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)   

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

1. 

 

โครงการเพิ่มจ านวน

องค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้เพื่อเปิดพื้นท่ี

ใ ห้ วิ ท ย า ลั ย เ ป็ น

ชุมชนวิชาการ ณ 

ชุมชนท่าน้ าสามเสน 

 

เพื่ อ เพิ่ ม จ า น วน

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น

แหลง่เรียนรู้ 

ข ย า ย ศู น ย์ ก า ร

เรียนรู้สูชุ่มชน 

 

จ านวนฐานความรู้ /องค์

ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวิชาการ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ชาวบ้าน 

อาจารย์ 

นักศกึษา 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 

 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

 

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

1. โครงการขยายศูนย์

การเรียนรู้สู่ชุมชน 

เพื่อชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

 

 

 

เพื่อขยายศูนย์การ

เรียนรู้สู่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

จ า น ว น ฐ า น ค ว า ม รู้ / 

องค์ความรู้ ท่ี เพิ่มขึ้นใน

แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ บ ริ ก า ร

วชิาการ 

 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ชาวบ้าน 

อาจารย์ 

นักศกึษา 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
 

กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564   

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

1. โ ค ร ง ก า รบ ริ ก า ร 

วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ก า ร

สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด

งานบริการวิชาการ

อย่างมีคุณภาพท่ี

สนองตอบความ

ต้องการและสร้าง

ความพึงพอใจแก่

ชุมชนและสังคม 

1 . จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

2.ระดับความพึงพอใจต่อ

การจัดโครงการ 

3 . จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการท่ีรับประโยชน์

ตามนโยบายฯ ห รือน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชวีติประจ าวันได้ 

4.ร้อยละจ านวนรายวิชา

หรือโครงการวจิัยท่ีน าองค์

ความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการ

มาบูรณาการ 

 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ชาวบ้าน 

อาจารย์ 

นักศกึษา 

ต.ค.-ก.ย. - รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 
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2.5.2  แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู ้

1 

 

โครงการเพิ่มจ านวนองค์

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้เพื่อ

เปิดพื้น ท่ีให้วิทยาลัยเ ป็น

ชุมชนวิชาการ ณ ชุมชนท่า

น้ าสามเสน 

 

เพื่อเพิ่มจ านวนองค์

ค ว า ม รู้ ใ น แ ห ล่ ง

เรียนรู้ 

ขยายศูนย์การเรียนรู้

สู่ชุมชน 

 

จ านวนฐานความ รู้ /

องค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหล่ง เ รียน รู้บ ริการ

วชิาการ 

≥1 ชาวบ้าน 

อาจารย์ 

นักศกึษา 

ต.ค.-ก.ย. 50,000 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิน่ 

1 โครงการขยายศูนย์การ

เรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อชุมชนท่ี

เข้มแข็ง 

 

 

 

เพื่อขยายศูนย์การ

เรียนรู้สู่ ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

จ านวนฐานความ รู้ / 

องค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหล่ง เ รียน รู้บ ริการ

วชิาการ 

 

≥1 ชาวบ้าน 

อาจารย์ 

นักศกึษา 

ต.ค.-ก.ย. 50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 

1 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรม 

ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนบ้านดงขวาง 

จังหวัดสกลนคร  กิจกรรม 

เกษตรโรงเรียนตามวิถี

ความพอเพียง 

1) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

นักเรียนโรงเรียนบ้านดงขวาง 

จังหวัดสกลนคร  ให้มคีุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

2) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม;ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ; กิจกรรม  

โรงเรียนเกษตรตามวิถีความ

พอเพียง 

3) เพื่อให้นักเรียนโรงเรยีนบ้านดง

ขวาง จังหวัดสกลนคร  มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

พัฒนา ตนเองตามความสนใจและ

ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 

และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 ผศ.ดร. วมิลศรี 

แสนสุข  

28 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

2 การอบรมเตรียมความ 

พรอมและสรางวินัยให

เยาวชนของชุมชนสู

ประชาคมอาเซียน 

1) เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับ

เยาวชนในชุมชน 

2) เพื่อสร้างวินัยและเตรียมความ

พร้อมของเยาวชนในชุมชนสู่

ประชาคมอาเซียน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์ศริิญญา  

ศริิญานันท์ 

3 เด็กไทย มีวนิัย   

ใฝ่คุณภาพ 

1)  เพื่อปลูกฝังความมรีะเบียบวินัย

ให้กับนักเรียน        

2) เพื่อให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่

ดีในสังคม 

3) เพื่อให้นักเรียนสามารถน า

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์ ดร.  

ศุภรา เจรญิภูม ิ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

4 ค่ายฝึกอบรมการฝึกนัก

ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

ระดับเยาวชน 

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ด้ า น

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ยุติธรรมทางกฎหมายของคนใน

ชุมชนให้ชุมชนได้ตระหนักและเห็ค

วามส าคัญของการมีทักษะการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการ

ยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหาของชุมชนอันเป็น

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมในสังคม 

 ชุมชนได้ เข้ามามีบทบาทในกา

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทร

ต่อกัน ยุติข้อพิพาทอย่างสันติวิธี 

 ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้

และเข้าใจถึงสิทธิของตนเองและ

เคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ ดร. 

ภัทรวิทย์  

อยู่วัฒนะ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

5 การจัดการขยะแบบ 5 R 

(REDUCE  REUSE RERAIR 

REJECT  RECYCLE ) 

1)  สร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนฐาน

ชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว (OTOP 

village champion : OVC)  ของ

จังหวัดระนอง 

2)  พัฒนาสนิค้าชุมชนสู่การ

ท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมูบ่้าน

ท่องเที่ยว (OTOP village 

champion : OVC)  ของจังหวัด

ระนอง 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์สุพัตรา 

ปราณี  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

6 คัดแยกขยะสู่การค้าขยะรี

ไซเคิลอย่างไร...ให้ถูกต้อง

ในมิตดิ้านกฎหมายและ

การจัดการ 

1) พื่อให้ความรู้ในวิธีการในการ

จัดการและคัดแยกขยะเพื่อ 

รี ไ ซ เ คิ ล ข อ ง ชุ ม ช น เ ข ต ดุ สิ ต   

2) เพื่อลดผลกระทบปัญหาทาง

สังคมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้า

ขยะรีไซเคิล ให้ความรู้ด้าน

กฎหมาย, การจัดการ และ  ความ 

ตระหนักรู้ในความเสี่ยงของพิษภัย 

สุขอนามัย 

3) เพื่อให้ชุมชนเขตดุสิตมีรายได้

เพิ่มขึน้จากการคัดแยกขยะ 

รีไซเคิลอย่างถูกต้อง 

4) เพื่อสานต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยจากการที่ได้รับการ

จัดอันดับเป็นที่ 1 จาก U-Ranking 

ต่อไป 

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 ผศ.ดร. 

ญาณัญฎา  

ศริภัทร์ธาดา  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

7 การจัดการขยะ  

(Zero Waste) 

1) เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ

นักเรียน ชุมชน โดยใช้หลัก 7R 

2) เพื่อกระตุน้ให้นักเรียน ชุมชน 

ตระหนักและรับรู้ถึงความจ าเป็น

ในการคัด แยก ขยะและการใช้

ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

3) เพื่อลดปริมาณขยะจาก

แหลง่ก าเนิด และลดภาระการ

ก าจัดขยะที่มปีระสิทธิภาพ 

4) เพื่อสร้างคุณภาพชวีิตและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น 

5) เพื่อเป็นแนวทางต้นแบบการ

จัดการขยะใหเ้หลือศูนย์ (Zero 

Waste) 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ 

วรันลักษณ์  

ภักดิ์ใจดี  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

8 แนวทางการพัฒนาการ

จัดการธนาคารขยะโดย

อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการมีสว่นร่วมของคน

ในชุมชน : อ าเภอค้อวัง 

จังหวัดยโสธร. 

1) เพื่อศึกษาความพร้อมด้านการ

บริหารจัดการธนาคารขยะโดย

อาศั ย ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ข อ ง

หมู่บ้านจานทุ่ง ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง 

จ.ยโสธร 

2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม

ด้านการบริหารจัดการธนาคาร

ขยะโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของหมู่บ้านจานทุ่ง ต.น้ าอ้อม  

อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ

จัดการธนาคารขยะโดยอาศัยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของ หมูบ่้านจานทุ่ง 

ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง  จ.ยโสธร 

 

 

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 ผศ. ดร.  

วิจติรา ศรีสอน  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

9 การจัดการขยะในชุมชน

ตามหลักการ 7Rs ในพืน้ที่

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการ

ขยะและวิธีการคัดแยกขยะใน

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อเสริมสรา้งความรูใ้นการ

จัดการขยะตามหลักการ 7Rs   

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 ผศ.ดร.  

สุดาภรณ์  

อรุณดี  

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

10 การสรา้งห้องเรียนขยะ

ฐานศูนย์ในโรงเรยีนสู่

อนาคตสีเขียวในชุมชน 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

ถึงความจ าเป็นในการท าท าขยะ

ฐานศูนย์ 

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการ

แยกขยะด้วยวิธี 3R 

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ใน

ชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ 

ชลภัสสรณ์  

สิทธิวรงค์ชัย 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

11 ปลูกชีวติ คนืธรรมชาติ  

คืนวถิี คุณภาพชีวติ  

สู่ชุมชน 

1) ฟื้นฟูสภาพป่าให้มคีวามอุดม

สมบูรณ์กลับคืนมา 

2.) เพิ่มความชุ่มช่ืนในพืน้ที่ ชุมชน

ต่างๆที่อยู่รอบๆ พืน้ที่ป่าก็มีส่วน

ร่วมที่จะช่วยปกป้องดูแลผืนป่า

ร่วมกันเพื่อใหเ้กิดความอุดม

สมบูรณ์ที่ยั่งยืน 

3) เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริม

ความเข้าใจให้หนว่ยงาน

ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป ได้เห็น

ความส าคัญของการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามี

ส่วนรว่มสนับสนุนในกิจกรรมการ

ปลูกป่าของกรมป่าไม้ 

4) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่

เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์นยิม 

สุวรรณเดช  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลับคืนมา ภายใต้ระบบการ

จัดการพื้นที่กับภารกิจของ

หนว่ยงานและการเข้ามามีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน 

5) เพื่อลดภาวะวิกฤติการณ์ด้าน

ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า 

ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

6) เพื่อสร้างเสริมการรับรู้ ความ

เข้าใจในการรับผดิชอบต่อสังคม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

12 ธนาคารขยะชุมชนต าบล

บ้านมว่ง อ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี 

1) พัฒนาระบบงานและโปรแกรม

บริหารจัดการธนาคารขยะ เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน

การบริหารจัดการขยะ 

2) เพื่อจัดตัง้ธนาคารขยะให้เป็น

ศูนย์กลางในการบริหารจัดการ

ขยะใชซ้้ า(Reuse) ในชุมชน 

3) เพื่อสร้างการรับรู้ ใหทุ้กภาค

ส่วนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของการ

ใช้ประโยชน์จากขยะ การคัดแยก

ขยะ และสร้างรายได้จากขยะ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ 

เฉลิมพล  

ทัพซ้าย  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

13 การมสี่วนรว่มของชุมชน 

ในการพัฒนา การจัดการ

ขยะชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม:เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

1) เพื่อศกึษาแนวทางในการ

บริหารจัดการขยะ และ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

2) เพื่อศกึษาการมสี่วนรว่มในการ

บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน ศกึษา กรณีชุมชนถนน

ข้าวสาร เขตพระนคร 

3) เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรค

ของการมีสว่นรว่มในการบริหาร

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 อาจารย์ ดร.  

สืบสวัสดิ์  

วุฒิวรดิษฐ์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต

ชุมชนผู้ประกอบการ

ประมง 

1) สร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผูป้ระกอบการประมง 

2) เสริมสรา้งองค์ความรู้ และ

จติส านึกในการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผูป้ระกอบการประมง 

3)  ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนร่วมใน

การใชท้รัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์ณธกร  

คุ้มเพชร 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

15 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ

ผูป้กครองและคนในชุมชน

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ

ติด 

1) เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันยาเสพติดให้

เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้

รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ

ยาเสพติด 

2) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนใน

การป้องกันและแก้ไขต่อต้านยา

เสพติด 

3) เพื่อพัฒนาเยาวชน ใหส้ามารถ

ป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด 

4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 ผศ.ปรเมษฐ์ 

แสงออ่น  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

16 คนรุ่นใหมห่่างไกลยาเสพ

ติด ชีวติจะสดใส 

1)  เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันยาเสพติด

ให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้

รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ

ยาเสพติด 

2)  เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนใน

การป้องกันและแก้ไขต่อต้านยา

เสพติด 

3) เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถ

ป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด 

4)   เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็ง

ให้สถานศกึษาในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 พันเอก ดร. 

วัลลภ  

พิรยิวรรธนะ  

17 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ป้องกันและเฝา้ระวัง

ปัญหายาเสพติดใน

สถานศกึษา และชุมชน 

เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของ

รัฐในการน าสังคมไทยไปสู่สังคมที่

พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็น

สุขร่วมกัน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ธวัช  

พุ่มดารา  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

18 ชุมชนสีขาว ห่างไกล 

ยาเสพติด 

1) เพื่อให้ความรู้ด้านพิษภัยของยา

เสพติด ให้กับเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่  

ต.ชุมชนบางบาล อ.บางบาล  

จ.อยุธยาฯ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์ ภัสรา 

สิรกิมลศิลป์  

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

19 ไอทีสื่อสาระ ธรรมะ 

ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนภายในชุมเห็น

ความส าคัญของปัญหายาเสพติด 

นอกจากนีย้ังเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนกับทางมหาวิทยาลัย ในการ

ร่วมมอืกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ 

สถาปัตย์ กิลาโส  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

20 โครงการสอนเสริมวิชาชีพ

ให้กับนักเรียนในโลกยุคไร้

พรมแดน  

(การท าเคดูพาจ) 

1) เพื่อสร้างเสริมทักษะการท างาน 

การด ารงชีพ และทักษะชีวติ ใน

การการปฏิบัติท าเดคูพาจเพื่อ

ประกอบอาชีพ 

2) เพื่อลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 

ให้กับนักเรียน 

3) เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 ผศ.เอกณรงค์  

วรสีหะ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

21 การอบรมถ่ายทอดองค์

ความรูด้้านการตลาด

ออนไลน์ เพื่อกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน 

1) เพื่อการด าเนินตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่ง

ความรูเ้พื่อท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและ

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

การตลาดออนไลน์ เพื่อกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน สู่ ชุมชนพระยา

ประสิทธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

3) เพื่อให้คณาจารย์ นักศกึษา 

และประชาชนทั่วไปได้มสี่วนในการ

พัฒนาความรูด้้านด้านการตลาด

ออนไลน์ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 อาจารย์ 

เปรมกมล  

จันทร์กวีกูล  

22 กลยุทธ์การตลาดเพื่อ

สร้างอัตลักษณ์ส าหรับ

ผลติภัณฑชุ์มชน 

1) เพื่อการด าเนินตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่ง

ความรูเ้พื่อท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและ

สามารถพึ่งพาตนเองได้       

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 อาจารย์นฤมล  

ชมโฉม  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

  2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

กลยุทธ์การตลาดเพื่อสรา้งอัต

ลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ 

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 

3) เพื่อให้คณาจารย์ นักศกึษา 

และประชาชนทั่วไปได้มสี่วนในการ

พัฒนาความรูด้้านกลยุทธ์

การตลาดเพื่อสร้างอัตลักษณ์

ส าหรับผลิตภัณฑชุ์มชน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

23 การเรียนรูว้ัฒนธรรม

อาเซียนสู่สังคมพหุลักษณ์ 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม

เพื่อนบ้าน 

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าการเรียนรู้วัฒนธรรม

เพื่อนบ้านน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน

ได้ 

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ใน

ชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์พนิดา  

นิลอรุณ  

24 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้สู่

โลก IT อย่างสร้างสรรค์ 

1) เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนา

ทั กษ ะ ชี วิ ตด้ ว ยคอมพิ ว เ ตอ ร์ 

2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้

เทคโนโลยีในการน าเสนองาน 

3) เพื่อให้นักเรียนน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการสืบค้นข้อมูล และฝึกทักษะ

การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์คัทลียา  

จันดา  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

25 โครงการเสริมทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านหน้าศาล  

จ. นครศรธีรรมราช 

1) เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการ

สื่อสารและด้านการน าภาษาอังกฤษ

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในการฝึก

ปฏิบัติการสนทนาในชีวิตประจ าวัน

เพื่อสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศกึษา 

2) เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ให้กับนักเรียนประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบ้านหน้าศาล ต าบล

หน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3) เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนบ้านหน้าศาล ต าบล

หน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช รู้จักการใช้เวลา

ว่างใหเ้กิดประโยชน ์

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000.00 อาจารย์ 

อรพรรณ เดชา  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

26 โครงการพัฒนาทักษะทาง

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษส าหรับ

เยาวชนในเขตชุมชนของ

กรุงเทพมหานคร 

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้

เพิ่มขึน้ในกระบวนการคิดด้าน

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

คณิตศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษ 

2) เพื่อปลูกฝังเยาวชนในเขตชุมชน

ของกรุงเทพมหานครได้ใชเ้วลา

อย่างเป็นประโยชน์ในการเข้า

อบรมเพื่อสรา้งความรู้ที่เพิ่มขึ้น 

3) เพื่อให้ผู้ปกครองลดภาระ

ทางดา้นค่าใช้จา่ยในการส่ง

เยาวชนไปศกึษาเพิ่มเติมในวันหยุด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 อาจารย์วีระพล  

วงษ์ประเสริฐ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

27 ค่ายเยาวชนนวัตกร 1) เพื่อเสริมสรา้งให้เยาวชน

สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ โดย

ใช้ตรรกะในการเขียนโปรแกรม

เป็นพืน้ฐาน 

2) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักน

วัตกรและสามารถเป็นต้นแบบ

ให้แก่ผู้อื่นได้ 

3) เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการรู้จักการท างานเป็นทีม 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์อนุรัตน์  

ก าแหงหาญ  

28 โครงการคิดวิเคราะห์ เพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กไทย 2561 

1)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เด็กไทยใหส้ามารถคิด วิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้ 

2) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ 

ความพึงพอใจ และการน าความรู้

ไปประยุกต์ใชก้ับชีวติประจ าวันได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000.00 อาจารย์ 

วิไลลักษณ์  

มีประชา  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

29 โครงการ การตระหนัก

และส่งเสริมการรักษา

ระบบนิเวศน์ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร 

1) เพื่อสร้างการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้าในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 

2) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่

เสื่อมโทรมให้เกิดความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชน 

3) เพื่อลดภาวะวิกฤติด้าน

ทรัพยากรป่าไม้ ภาวะโลกร้อน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์ 

บารมบีุญ 

แสงจันทร์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

30 การเตรียมความพร้อมการ

เลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎรของประชาชน

ศกึษากรณี ต าบลน้ าอ้อม 

อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

1) เพื่อศกึษาระดับความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2) เพื่อศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อ

ความพรอ้มในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ

ประชาชน 

3) เพื่อศกึษาแนวทางในการ

ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ

พร้อมในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 พล.ต.ท.ดร. 

สัณฐาน ชยนนท์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

31 ค่ายเตรยีมความพร้อม

พลเมอืงอาเซียน 

1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมาย 

คุณลักษณะ และความส าคัญของ

การเป็นพลเมืองอาเซียนได้ 

2) เพื่อให้ผู้อบรมรับรู้แนวทาง การ

สร้างทัศนะคติ และกระบวนการ

ในการพัฒนาตนเองในการเป็น

พลเมอืงอาเซียนที่ดีได้ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ 

หทัยพันธน์  

สุนทรพิพิธ 

32 การสรา้งนวัตกรรมชุมชน

สู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม 

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูท้ี่ได้รับไป

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 ผศ.ดร.  

ชุติกาญจน์  

ศรวีิบูลย์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

  3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวติ 

      

33 โครงการอบรมสร้างองค์

ความรูด้้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การท าการตลาด 4.0 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและหาช่องทาง

ในการด าเนินธุรกิจ 

2) เพื่อเป็นการให้ความรูด้้าน

หลักการท าการตลาดออนไลน์

ส าหรับสินค้า OTOP ในชุมชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์ 

พิมพ์พลอย  

ธีรสถิตย์ธรรม  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

34 โครงการสร้างการมสี่วน

ร่วมในการกระบวนการ

นโยบายสาธารณะด้าน

การท่องเที่ยว อ าเภอ 

หัวหนิ จังหวัด

ประจวบคีรขีันธ์ 

1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจความหมาย 

คุณลักษณะ และความส าคัญของ

การมสี่วนรว่มในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของไทยได้ 

โดยเฉพาะนโยบายด้านการ

ท่องเที่ยว 

2) เพื่อให้ผู้อบรมรับรู้ถึงแนวทาง

ของการมีสว่นรว่มในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของไทย

โดยเฉพาะนโยบายด้านการ

ท่องเที่ยว 

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง

และเก็บเกี่ยวประโยชน์ต่างๆ จาก

การอบรมเรื่องการมสี่วนรว่มใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะใน

ประเทศและสามารถน าไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์บริบูรณ์ 

ฉลอง  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

35 การเสริมสร้างทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่

ตลาดแรงงาน 

1)  เพื่อให้แรงงานชาวไทยได้รับ

การพัฒนาเพิ่มพูนความรูแ้ละ

ทักษะด้านการสื่อสาภาษาอังกฤษ

เบือ้งตน้ได้อย่างถูกต้อง 

2) เพื่อให้แรงงานชาวไทยสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ เพื่อ

ติดตอ่สื่อสารในการด ารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

55,000.00 อาจารย์ 

กัญญานันทน์  

อนันตม์านะ  

36 พัฒนาคุณภาพชีวติให้ 

ผูสู้งวัย 

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ความ

เป็นอยู่ให้สถานที่พักมีความน่าอยู่

มากขึ้น เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ซ่อมแซมสถานที่ต่างๆภายในศูนย์ 

คามลิเลียน โซเชยีล เซนเตอร์ 

จันทบุรี 

2) เพื่อฝึกทักษะต่างๆใหผู้สู้งอายุ 

มีความพร้อมทั้งร่างกายและจติใจ 

โดยผ่านกิจกรรม หรอืการสันทนา

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 อาจารย์

ปริญญา  

สีมว่ง  

56 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

การตา่งๆ เพื่อให้สามารถใช้ชีวติได้

อย่างมคีวามสุข 

37 การเสริมสร้างวนิัยใน

ชีวติประจ าวัน 

1.เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย

ให้กับนักเรียน 

2.เพื่อให้นักเรียนเป็นแบบอย่งที่ดี

ในสังคม 

3.เพื่อให้นักเรียนสามารถน า

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ในชีวติประจ าวัน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000 อาจารย์ ดร. 

จริาภรณ์ บุญยิ่ง  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

38 การมสี่วนรว่มในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 1) เพ่ือศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ศึกษากรณีชุมชนชาวจีน ใน
เขตสัมพันธวงศ์ 
3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
 

- ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. 

สัณหณัฐ  

จักรภัทรวงศ์ 
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2.5.3  แผนการน าการบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ 

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

1 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรม 

ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ 

โรงเรียนบ้านดงขวาง 

จังหวัดสกลนคร  กิจกรรม 

เกษตรโรงเรียนตามวิถี

ความพอเพียง 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านดง

ขวางจั งหวั ดสกลนครมี

คุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรู ้

2) นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมโรงเรียนเกษตร

ต า ม วิ ถี ค ว า มพ อ เ พี ย ง 

3) นักเรียนโรงเรียนบ้านดง

ขวาง จังหวัดสกลนคร  มี

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง

ตามความสนใจและความ

ถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 

และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

ผศ.ดร. วมิลศรี แสนสุข  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

2 การอบรมเตรียมความพร

อมและสรางวินัยใหเยาวชน

ของชุมชนสูประชาคม

อาเซียน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) เยาวชนในชุมชนมีความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนโดยผ่านการทดสอบ

จากแบบสอบถาม 

2) เยาวชนมีทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล 

เป็นการเตรียมความพร้อม

และการสร้างวินัยในการอยู่

ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

อาจารย์ศริิญญา  

ศริิญานันท์  

3 เด็กไทย มีวนิัย  ใฝ่คุณภาพ  - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ

วนัิย  

2) นักเรียนเป็นแบบอย่างที่

ดีในสังคม 

3)นักเรียนสามารถน าความรู้

ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน            

อาจารย์ ดร. ศุภรา 

เจริญภูมิ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

4 ค่ายฝึกอบรมการฝึกนักไกล่

เกลี่ยระงับข้อพิพาทระดับ

เยาวชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) อบรมเข้าใจความหมาย 

คุณลักษณะและความส าคัญ

ของการไกล่เกลี่ยระงับข้อ

พิพาทระดับเยาวชน 

2) ผูอ้บรมรับรู้แนวทาง การ

สร้างทัศนะคติ  และ

กระบวนการในการพัฒนา

ตนเองในการไกล่เกลี่ยระงับ

ข้อพิพาทระดับเยาวชน 

อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ 

อยู่วัฒนะ  

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

5 การจัดการขยะแบบ 5 R 

(REDUCE  REUSE RERAIR 

REJECT  RECYCLE ) 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวบนฐานชุมชน

ของหมู่บ้านท่องเที่ยว 

2)  ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม

พัฒนาสินค้า ชุมชนสู่การ

อาจารย์สุพัตรา ปราณี  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของ

หมูบ่้านท่องเที่ยว 

6 คัดแยกขยะสู่การค้าขยะ 

รีไซเคิลอย่างไร...ให้ถูกต้อง

ในมิตดิ้านกฎหมาย 

 

และการจัดการ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1)..ชุมชนมีความรู้และเข้าใจ

ปัญหาทางสังคมของกลุ่มผู้

ประกอบอาชีพค้ าขยะรี

ไซเคิล ให้ความรู้ด้าน

กฎหมาย,การจัดการ และ

ความตระหนักรู้ ในความ

เสี่ยงของพิษภัย สุขอนามัย  

2) ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิต

ที่ดขีึน้ ส่งผลกระทบเชิงบวก 

ต่อประสิทธิภาพในการใช้

ชีวติ 

3) ชุมชนมคีวามปลอดภัยใน

1. ผศ.ดร. ญาณัญฎา 

ศริภัทร์ธาดา  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

การเก็บ คัดแยกยะมากขึ้น 

ส่งผลตอ่ขวัญและก าลังใจ  

7 การจัดการขยะ  

(Zero Waste) 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ ความเข้าใจและมี

ระบบการคัดแยกขยะมูล

ฝ อ ย ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

2) ท าให้สามารถน าขยะมูล

ฝอยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น  

3) ท าให้ปริมาณขยะน าไป

ก าจัดนอ้ยลง 

อาจารย์วรันลักษณ์  

ภักดิ์ใจดี  

8 แนวทางการพัฒนาการ

จัดการธนาคารขยะโดย

อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

การมสี่วนรว่มของคนใน

ชุมชน : อ าเภอค้อวัง 

จังหวัดยโสธร. 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 ได้องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม

แนวทางการพัฒนาการ

จัดการธนาคารขยะโดย

อาศัยภูมปิัญญาท้องถิ่นของ

คนในชุมชน : อ าเภอค้อวัง 

จังหวัดยโสธร 

ผศ.ดร. วจิติรา ศรสีอน  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

9 การจัดการขยะในชุมชน

ตามหลักการ 7Rs ในพืน้ที่

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขต

พระยาประสิทธิ์มีศักยภาพ

ในการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการอันน าไปสู่

การแก้ไขปัญหาขยะจาก

ต้นเหตุของปัญหาในชุมชน

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผศ.ดร. สุดาภรณ์  

อรุณดี  

10 การสรา้งห้องเรียนขยะฐาน

ศูนย์ในโรงเรยีนสู่อนาคตสี

เขียวในชุมชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ทราบถึงความจ าเป็นในท า

ขยะฐานศูนย ์

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ

การแยกขยะด้วยวิธี 3R 

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

อาจารย์ชลภัสสรณ์  

สิทธิวรงค์ชัย  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นได้ 

11 ปลูกชีวติ คนืธรรมชาติ  

คืนวถิี คุณภาพชีวติ สูชุ่มชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเขา้ใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) เพิ่มพื้นที่ผืนป่าให้กับ

ชุมชนและท้องถิ่น 

2) ท าให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษา

กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชน

ทั่วไป 

3) ท าให้สถาบันการศึกษา

กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชน

ทั่วไปตระหนักถึงความส าคัญ

ของผนืป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

1. อาจารย์นยิม  

สุวรรณเดช (100.00%) 

65 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

12 ธนาคารขยะชุมชนต าบล

บ้านมว่ง อ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ชาวชุมชนต าบลบ้านม่วง

มีธนาคารขยะ ที่มีระบบการ

บริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 

และมีความทันสมัย เป็น 

แหล่งเรียนรู้ในการจัดการ

ขยะของชุมชน 

2) ชาวชุมชนต าบลบ้านม่วง

มีรายได้เสริมจากการขาย

และแปรรูปขยะ        

อาจารย์เฉลิมพล  

ทัพซ้าย  

13 การมสี่วนรว่มของชุมชน ใน

การพัฒนา การจัดการขยะ

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม:เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

 

95 

95 

95 

ครู นกัเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 1)ท า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ห็ น

ความส าคัญของปัญหาขยะ 

และสิ่ ง แวดล้อมมากขึ้ น 

เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงาน

ที่สนใจเข้ามาศกึษาดูงาน 

อาจารย์ ดร. สบืสวัสดิ์ 

วุฒิวรดิษฐ์ 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

       2) น าองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้ไปจัดท า

สื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็น

คุณค่ าของการ  บริหาร

จัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

และให้หน่วยงานอื่นน าไป

เป็นแบบอย่าง 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต

ชุมชนผู้ประกอบการประมง 

 - รอ้ยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ชุ ม ช น

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ม ง                           

2).ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า รมี

จิ ตส านึ ก ใ นการจั ดการ

คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม ใ น

ชุมชนผู้ประกอบการประมง                    

3).ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน

ร่วมในการใ ช้ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รู้จัก

ควบคุมระบบนิเวศน์ให้อยู่

ในสมดุลตามธรรมชาติ 

อาจารย์ณธกร  คุ้มเพชร 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

15 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ

ผูป้กครองและคนในชุมชน

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ

ติด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) เยาวชนมีความรู้ความ

เข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพติด 

2) ชุมชนมีเครือข่ายเยาวชน 

เครือข่ายผู้ปกครองในการ

ป้องกันและแก้ไขต่อต้าน 

ยาเสพติด 

3)เ ย า ว ช น มี ภู มิ คุ้ ม กั น

สามารถป้องกันตนเองไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผศ. ปรเมษฐ์ แสงออ่น  

16 คนรุ่นใหมห่่างไกลยาเสพ

ติด ชีวิตจะสดใส 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน

สามารถป้องกันตนเองไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

2) สถานศึกษา ชุมชน และ

ประเทศชาติ มีความ

เข้มแข็งในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด    

พันเอก อาจารย์ ดร. 

วัลลภ พิริยวรรธนะ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

17 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ป้องกันและเฝา้ระวังปัญหา

ยาเสพติดในสถานศกึษา 

และชุมชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - รอ้ยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี

ความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุข

ภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 

ห่างไกลจากปัญหายาเสพ

ติด 

อาจารย์ ธวัช พุ่มดารา  

18 ชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพ

ติด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) เกิดความร่วมมือในงาน

บริการทางวิชาการระหว่าง

วิทยาลัยฯ กับ ชุมชนบาง

บาล อาจารย์บางบาล  

จ.อยุธยาฯ 

2) ผู้ เ ข้ า อบ รมมี ค ว ามรู้

ความเข้าใจในพิษภัยของยา

เสพติด 

อาจารย์ ภัสรา  

สิรกิมลศิลป์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

19 ไอทีสื่อสาระ ธรรมะต้านยา

เสพติด 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) เกิดความร่วมมือในงาน

บริการทางวิชาการระหว่าง

วิทยาลัยฯ กับ ชุมชนกับ

มหาวิทยาลัย 

2) ผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในพิษภัยของ 

ยาเสพติด 

3) มีการน าสื่อไอที  มาช่วย

ในการตา้นภัยยาเสพติด 

อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส  

20 โครงการสอนเสริมวิชาชีพ

ให้กับนักเรียนในโลกยุคไร้

พรมแดน (การท าเคดูพาจ) 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 1) นักเรียนได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 

การให้ความรู้และการฝกึ

ปฏิบัติการท าเดคูพาจเพื่อ

ประกอบอาชีพ 

2) นักเรียนได้รับ

ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ประสบการณใ์นการพัฒนา

และส่งเสริมธุรกิจเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

3) นักเรียนมคีวามเข้าใจวิถี

ชีวติชุนชนและการท าธุรกิจ

แบบชุนชน 

21 การอบรมถ่ายทอดองค์

ความรูด้้านการตลาด

ออนไลน์ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 1) ด าเนนิตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในการเป็น

แหลง่ความรูเ้พื่อท้องถิ่น ให้

เข้มแข็งและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้  

2) ให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและ

ชุมชนใช้ความรูใ้ห้เกิด

ประโยชน์ตอ่ตนเองและ

ชุมชน ด้วยองค์ 

อาจารย์เปรมกมล  

จันทร์กวีกูล 

72 



 

 

 

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

       ความรูด้้านการตลาด

ออนไลน์ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน สู่ ชุมชนพระยา

ประสิทธิ์ เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ ให้กับชุมชนสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

และลดความเลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจและสังคมให้กับ

ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต 

 

22 กลยุทธ์การตลาดเพื่อ

สร้างอัตลักษณ์ส าหรับ

ผลติภัณฑชุ์มชน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 1) ด าเนินตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในการเป็น

แหล่งความรู้เพื่อท้องถิ่น ให้

เข้มแข็งและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

 2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

อาจารย์นฤมล ชมโฉม  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ชุ ม ชน ใ ช้ ค ว าม รู้ ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์ต่อตนเองและ

ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้าน

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ

ส ร้ า ง อั ตลั กษณ์ ส าหรั บ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ ชุมชน

พระยาประสิทธิ์  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ ให้กับชุมชนสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

และลดความเลื่อมล้ าทาง

เศรษฐกิจและสังคมให้กับ

ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

23 การเรียนรูว้ัฒนธรรม

อาเซียนสู่สังคมพหุลักษณ์ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ลด

เวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อน

บ้าน 

2) ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้

ในชีวติประจ าวันได้ 

3) ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

สามารถถ่ายทอดความรู้สู่

ชุมชนและท้องถิ่นได้ 

อาจารย์ พนิดา นลิอรุณ  

 

24 ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้สู่

โลก IT อย่างสร้างสรรค์ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) มีความรูค้วามเข้าใจ และ

สามารถน าความรู้และ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

2) มีความพึงพอใจต่อ

ภาพรวมของการจดักิจกรรม 

 

อาจารย์คัทลียา จันดา  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

25 โครงการเสริมทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านหน้าศาล จ. 

นครศรธีรรมราช 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000.00 1) นักเรียนที่ เข้าร่วม

โครงการสามารถพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถ 

ในการสื่อสารและน าทักษะ

ทางภาษาอังกฤษมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

2) นักเรียนและนักศึกษามี

ความเข้าใจและสามารถ

พัฒนาและต่อยอดความรู้

และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

มาพัฒนาชุมชนในด้านการ

ส่ ง เ ริมการท่อง เที่ ยววิ ถี

ท้องถิ่นได้           

อาจารย์อรพรรณ เดชา  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

26 โครงการพัฒนาทักษะทาง

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษส าหรับ

เยาวชนในเขตชุมชนของ

กรุงเทพมหานคร 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 1) เยาวชนมีทักษะเบือ้งต้น

ในการคิดวิเคราะหท์าง

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์และ

ภาษาอังกฤษ 

2) เยาวชนประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษ 

3) เยาวชนได้รับความรูแ้ละ

สามารถน าความรูท้ี่ได้ไปใช้

ในการสอบทั้งใน

สถาบันการศึกษาและการ

สอบแขง่ขัน 

อาจารย์วีระพล  

วงษ์ประเสริฐ  

27 ค่ายเยาวชนนวัตกร  - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) เยาวชนมีความคิดอย่าง

เป็นระบบ 

2) เยาวชนทราบแนวทางใน

การเป็นนักนวัตกรและเป็น

อาจารย์ อนุรัตน์  

ก าแหงหาญ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ต้นแบบให้แก่ผู้อื่นได้ 

3) นักศึกษารู้จักการท างาน

เป็นทีม 

28 โครงการคิดวิเคราะห์ เพื่อ

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้

ของเด็กไทย 2561 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000.00 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านควน

คีรวีงศ ์สามารถน าความรูท้ี่

ได้รับไปประยุกต์ใชก้ับ

ชีวติประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2) นักเรียนโรงเรียนบ้าน

ควนคีรีวงศ์ มีความรู ้ความ

เข้าใจ สามารถพัฒนา

ศักยภาพด้านการคิด 

วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ 

 

อาจารย์ วไิลลักษณ์  

มีประชา  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

29 โครงการ การตระหนักและ

ส่งเสริมการรักษาระบบ

นิเวศน์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 ประชาชนได้รับองค์ความรู้

ด้านการส่งเสริมและรักษา

ระบบนิเวศน์ ตลอดจน

ตระหนักและให้ความส าคัญ

ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึน้ 

อาจารย์บารมบีุญ  

แสงจันทร์  

30 การเตรียมความพร้อมการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของประชาชนศกึษา

กรณี ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอ

ค้อวัง จังหวัดยโสธร 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ท าให้ทราบแนวทางใน

การสรา้งความพร้อมในการ

เลือกตั้งของประชาชน 

2) สามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการเตรียม

ความพรอ้มการเลือกตั้ง

ของประชาชนให้แก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) สามารถใช้เป็นแนวทาง

พล.ต.ท.อาจารย์ ดร. 

สันฐาน ชยนนท์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ในการปรับปรุงระบบการ

เลือกตั้งใหส้อดคล้องกับ

ความตอ้งการของประชาชน 

31 ค่ายเตรยีมความพร้อม

พลเมอืงอาเซียน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) อบรมเข้าใจความหมาย 

คุณลักษณะ และ

ความส าคัญของการเป็น

พลเมอืงอาเซียน 

2) ผูอ้บรมรับรู้แนวทาง การ

สร้างทัศนะคติ และ

กระบวนการในการพัฒนา

ตนเองในการเป็นพลเมือง

อาเซียนที่ดี 

อาจารย์หทัยพันธน์ 

สุนทรพิพิธ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

32 การสรา้งนวัตกรรมชุมชนสู่

การเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้

ความรูเ้กี่ยวการสร้าง

นวัตกรรมชุมชน 

2) ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรูท้ี่ได้ไป

พัฒนาตนเองและชุมชน 

3) ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

สามารถถ่ายทอดความรู้สู่

ชุมชนและท้องถิ่นได้ 

ผศ.ดร. ชุติกาญจน์  

ศรวีิบูลย์  

 

33 โครงการอบรมสร้างองค์

ความรูด้้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การท าการตลาด 4.0 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) ผูเ้ข้าร่วมโครงการ

ตระหนักถึงความส าคัญของ

การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

และหาช่องทางในการ

ด าเนนิธุรกิจ 

2) ผูเ้ข้าร่วมโครงการมี

ความรูด้้านหลักการท า

อาจารย์ พมิพ์พลอย  

ธีรสถิตย์ธรรม 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

การตลาดออนไลน์ส าหรับ

สินค้า OTOP ในชุมชน 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

34 โครงการสร้างการมสี่วน

ร่วมในการกระบวนการ

นโยบายสาธารณะด้านการ

ท่องเที่ยว อ าเภอหัวหนิ 

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) อบรมเข้าใจความหมาย 

คุณลักษณะและความส าคัญ 

ข อ ง ก า ร เ ป็ น พ ล เ มื อ ง

อาเซียน 

2) ผูอ้บรมรับรู้แนวทาง การ

สร้างทัศนะคติและกระบวนการ

ในการพัฒนาตนเองในการ

เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี 

3) ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง

และเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก

โอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองของตน

ให้สอดคล้องต่อการเป็น

อาจารย์ บริบูรณ์ ฉลอง  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ส่ วนหนึ่ ง ขอ งประชาคม

อาเซียนได้ 

35 การเสริมสร้างทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่

ตลาดแรงงาน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

55,000.00 1) ผูเ้ข้าอบรมได้รับการ

พัฒนาความรูด้้านการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

เบือ้งตน้ สามารถใช้

ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้เพื่อ

ติดตอ่สื่อสารในการ

ด ารงชีวิต และประกอบ

อาชีพ มีการปรับเปลี่ยน

ทัศนคต ิค่านิยมที่ดีขึ้นใน

การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในการด ารงชีวติ 

และประกอบอาชีพ    

2) ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรู้ 

ทักษะ มกีารปรับเปลี่ยน

อาจารย์ กัญญานันทน์ 

อนันตม์านะ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนคต ิค่านิยม ในการใช้

ภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ 

ติดตอ่สื่อสารในการ

ด ารงชีวติและประกอบ

อาชีพ 

36 พัฒนาคุณภาพชีวติให้ผูสู้ง

วัย 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 1) ผูสู้งอายุในศูนย์ คามิล 

เลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

จันทบุรี มีความเป็นนอยู่ที่ดี

ขึ้นจากการปรับปรุง และ

ซ่ อ มแซมสถ านที่ ต่ า ง ๆ 

2) เพื่อให้ผู้สูงอายุในศูนย์ 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 

จันทบุรี มีการพัฒนาในด้าน

ร่างกายและจิตใจ หลังจากที่

ได้ท ากิจต่างๆ เพื่อสามารถใช้

ชีวติได้อย่างมีความสุข 

อาจารย์ ปริญญา สมี่วง  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

37 โครงการการเสริมสร้างวินัย

ในชีวติประจ าวัน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 1) นักเรียนจะเป็นผู้ที่มี

ระเบียบวินัย 

2) นักเรียนจะเป็นแบบอย่าง

ที่ดใีนสังคม.     

3) นักเรียนสามารถน า

ความรูท้ี่ได้ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

อาจารย์ ดร.จริาภรณ์  

บุญยิ่ง  

38 การมสี่วนรว่มในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 1) ท าให้ประชาชนเห็น

ความส าคัญของการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนหรอื

หนว่ยงานที่สนใจเข้ามา

ศกึษาดูงาน 

2) น าองค์ความรูแ้ละ

ประสบการณท์ี่ได้ไปจัดท า

อาจารย์ ดร. สัณหณัฐ 

จักรภัทรวงศ์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

สื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็น

คุณค่าของการอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน เพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ

ให้หนว่ยงานอื่นน าไปเป็น

แบบอย่าง 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

รากน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ

ต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง    

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  เพื่อปรับประบวนการ และ 

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ อย่างเป็น 

ระบบ  

         

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ 

  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้าน 

การบริการวิชาการ  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณา

การสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและ

ก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริการวชิาการอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏบิัติการด้านการบริการวิชาการ 

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานบรกิารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชมุคณะกรรมการ 

จัดท าแผนบริการวิชาการและงานวิจัย 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

บรกิารวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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