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กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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ค าน า 
 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอยู่ในประเภทสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
ลักษณะที่ ๒ เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “บริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา” และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ
และสังคม”  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ จัดท าแผนบริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณด้านบริการ
วิชาการ  เพ่ือด าเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการ ๒๑ โครงการ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
   การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสุรินทร์ จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้วิทยาเขตสุรินทร์มีการด าเนินงานการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการส ารวจความต้องการของชุมชน สังคม และจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปี เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดย แผนการบริการ
วิชาการประจาปี แบ่งตามลักษณะการให้บริการ ได้ดังนี้  
   ๑. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า      จ านวน ๑๖ โครงการ 
   ๒. โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  จ านวน ๒ โครงการ 
   ๓. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย       จ านวน ๑ โครงการ 
   ๔. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย      จ านวน ๒ โครงการ 
   ภายในแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ และแผนการใช้ประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การบริหารโครงการ/กิจกรรม  บรรลุเป้าหมาย คณะผู้จัดท าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า แผนการบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์  เล่มนี้ จะเป็นเครื่องมือส าหรับการบริการวิชาการ
ของทุกส่วนงาน น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ตอบสนองเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
      ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑  ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโคกกระเพอ  ต าบลนอกเมือง 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐ 
 โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๑๔๒๑๐๗ 
 แฟ็กซ์     ๐๔๔ - ๑๔๒๑๐๘ 
 
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงานระดับวิทยาเขต ซึ่งได้รับการ
อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดย
พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ จ านวน ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โดยมีประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการ ดังนี้ 
 แนวคิดที่จะตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระศรีธีรพงศ์ ฝ่ายจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุรินทร์ มีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ให้ครบวงจรขึ้น ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและ
ความสนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 พระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จึงมีหนังสือนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดสุรินทร์
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่อุโบสถวัดกลางสุรินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ แต่ทางคณะสงฆ์
จังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที เนื่องจากขาดบุคลากรผู้จะด าเนินการ  
 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งข้าราชการ คณาจารย์ พ่อค้าและประชาชน ได้
พร้อมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดกลางสุรินทร์ โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ และนายเถกิง เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่ประชุมได้มีมติให้
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่
ของวัดศาลาลอย อ าเภอเมืองสุรินทร์ เป็นส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระศรีธีร
พงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายจัดการศึกษา และพระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต พระจริย
นิเทศก์ประจ าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๑ เม่ือวันที่ 
๒๔ มีนำคม ๒๕๓๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยำเขตสุรินทร์ ขึ้นใน “คณะสังคมศำสตร์” โดยมีชื่อเต็มว่ำ 
“มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ วิทยำเขตสุรินทร์” 



๒ 
 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าการปฐมนิเทศเปิดการศึกษา
รุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเป็นนิสิตรุ่นแรกจ านวน ๔๙ รูป และได้
ประกอบพิธีเปิดป้าย ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย เมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิศาล มูลศา
สตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 
๑๗ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๗ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า 
และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติรับรอง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย เรียกชื่อว่า 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  
“มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์” 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ย้ายมาด าเนินการ
ยังสถานที่ตั้งถาวรบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ณ บ้านโคกพระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ขยายการจัด
การศึกษาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดตั้งเป็นห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
๑.๒ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    ปรัชญำ : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เชื่อมโยง
การเรียนรู้ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ปณิธำน : ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
   สุภำษิต : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
  (ส .ส. ๑๕/๘/๕๑ (บาลี), ส .ส. ๑๕/๘๐/๘๕ (ไทย) ฉบับมหาจุฬาฯ) 
    วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานชาติ  ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ 
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   พันธกิจ : มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธสาสนา  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  ให้การบริการแก่สังคม  ส่งเสริม
พระพุทธศาศาสนา  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดพันธกิจไว้  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
   ๑) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทางปัญญา  มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  และการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 
 ๒) ด้ำนกำรวิจัย 



๓ 
 

   มุ่งส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข  รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่
ความเป็นสากล 
 ๓)  มุ่งเน้นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในรูปแบบที่หลำกหลำย   มีการบริหารเพ่ือพัฒนา
พระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชน
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔)  ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 มุ่ งส่ ง เสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้าน
พระพุทธศาสนา  โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย  เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  
เพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  
เพ่ือการสร้างสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนบุคคล  องค์กรและสังคม 
 ๕)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงกฎระเบียบ  การบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๑.๓ เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต      
   เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย  คือ   “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 
     อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย  คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 
   อัตลักษณ์บัณฑิต  คือ  “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๑.๔ โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำเขตสุรินทร์* 

       ๑)  โครงสร้างองค์กร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงใน 
ภาพที่  ๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   ภาพที่ ๑  แสดงโครงสร้างองค์กร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
* ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศเม่ือ วันที่ ๒๙ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตสุรินทร์ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตสุรินทร์ ส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตสุรินทร์ วิทยำลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ส่วนงำนบริหำร 
  - กลุ่มงานบริหาร 
  - กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
ส่วนคลังและทรัพย์สิน 
  - กลุ่มงานการเงิน 
  - กลุ่มงานบัญชี 
  - กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ 

ส่วนสนับสนุนวิชำกำร 
  - กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
  - กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
  - กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
  - กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
    และบริการสังคม 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำโท 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
ส ำนักงำนวิทยำลัย 
  - กลุ่มงานบริหาร 
  - กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
  - กลุ่มงานบริการการศึกษา 
  - กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 



๕ 
 

   ๒)  โครงสร้างการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ดังแสดงใน
ภาพที่  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต 
  - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
กลุ่มงำนบริหำร 
  - งานธุรการ - งานเทคเนิค 
  - งานนิติการ - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานบุคคล 
กลุ่มงำนวำงแผนและงบประมำณ 
  - งานนโยบายและแผน และวิจัยสถาบัน 
  - งานงบประมาณ 
  - งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนคลังและทรัพย์สิน 
กลุ่มงำนกำรเงิน 
  - งานการเงิน 
กลุ่มงำนบัญชี 
  - งานบัญชี 
กลุ่มงำนทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานพัสดุ 
  - งานยานพาหนะ 
  - งานอาคารสถานท่ี 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนสนับสนุนวิชำกำร 
  - งานธุรการ 
กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
  - งานทะเบียนนิสิต 
  - งานวดัผลประเมินผล 
กลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 
  - งานห้องสมุด 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงำนวิจัยและคุณภำพกำรศึกษำ 
  - งานวิจัยและวิชาการ 
  - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม 
  - งานบริการวิชาการและการเผยแผ่ 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำโท 
ประธำนหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ระดับปริญญำตรี 
ประธำนหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ประธำนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ประธำนหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
ประธำนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำลัย 
กลุ่มงำนบริหำร 
  - งานธุรการ 
  - งานบริหารงานท่ัวไป 
กลุ่มงำนวิชำกำรและวำงแผน 
  - งานวางแผนและวิชาการ 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ 
  - งานฝึกอบรมและบริการการศึกษา 
  - งานกิจการนิสิต 
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 
  - งานบริหารทั่วไป 
  - งานบริการการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 



๖ 
 

 
   ๓)  โครงสร้างการปฏิบัติงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงในภาพที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๓ โครงสร้างการปฏิบัติงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

พระธรรมโมลี, ดร. 
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 

กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
๑. นางสาวณัฐตพร  บุญปก 
    นักวิชาการศึกษา 
๒. นางธารทิพย์  จ านงรักษ์ 
    นักวิชาการศึกษา (สัญญาจ้าง) 
กลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 
๑. นางสาวเพ็ญศรี   อินทร์ชัย 
    บรรณารักษ์ (ช านาญการ) 
๒. พระครูสิริธรรมวรคุณ 
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. นางจารุณี  นามวัฒน์ 
    นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจ้าง) 
 
 

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก 
นักวิชาการศึกษา 

ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 

นางชนาภา เพียรประจ า 
นักจัดการงานท่ัวไป 

งานธุรการ 
   

กลุ่มงำนวิจัยและคุณภำพกำรศึกษำ 
๑. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก 
    นักวิชาการศึกษา 
๒. นายเขมกร   อุส่าห์ดี * 
    นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม 
๑. นางสาวเกษศิรินทร์  ปัญญาเอก 
    นักประชาสัมพันธ์ (ลูกจ้าง) 
๒. นายอนุสรณ์   ประกอบดี 
    นักโสตทัศนศึกษา (ลูกจ้าง) 



๗ 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย
เพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว  
มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้างรายได้ของ
มหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการอีกด้วย 
   การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้ง
การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่จัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่ นิสิตให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙) 
 
๒.๑ ควำมหมำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

   การให้บริการวิชาการแก่สังคม (สกอ., ๒๕๕๓) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ภายนอกสถาบันการศกึษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถานบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
   การให้บริการวิชาการ (สมศ., ๒๕๕๔) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่
พ่ึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ
หรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติ และนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี 
ค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับ 
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
๒.๒ ลักษณะงำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
   ๑) การให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า  หมายถึง  วิทยาเขตสุรินทร์ได้จัดโครงการและ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แหล่งงบประมาณ
ได้จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ/หรืองบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ได้มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย 



๘ 
 

   ๒)  การให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยไม่มุ่งผลก าไร  วิทยาเขตสุรินทร์ให้บริการในลักษณะร่วมสนับสนุน
การด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
   ๓)  การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้  เป็นการให้บริการในลักษณะการจัดโครงการเพ่ือหารายได้  
ได้แก่  การจัดฝึกอบรม สัมมนาปฏิบัติการ  เป็นการให้บริการวิชาการแก่ภาคเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
 
๒.๓  เกณฑ์มำตรฐำน สกอ. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ระดับวิทยำเขต (พ.ศ.๒๕๕๙) 
   ๑) จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๒) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
    ๓) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
   ๔) ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
   ๕) น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   ๖) คณะ  วิทยาเขตและวิทยาลัย  มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
 
๒.๔  กลยุทธ์กำรบริกำรวิชำกำร 
   ๑) พัฒนาระบบและกลไก  การบริการวิชาการแก่สังคม 
   ๒) ส ารวจความต้องการของชุมชน สังคม และองค์กรภายนอก 
   ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
   ๔) การบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 
   ๕) ส่งเสริมสนับสนุน สนองงานคณะสงฆ์ และพัฒนาการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ควำมเชื่อมโยงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 สู่  แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในช่วง
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์ 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ 

เป้ำประสงค์ ๓.๑ ผลงานบริการวิชาการแก่สังคมมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ ๔. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาแก่
สังคมและชุมชนทุกระดับ 

กลยุทธ์ :  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีส่วนร่วม 
๒. เร่งรัดการจัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ยุทธศาสตร์ของประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
๔. พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ :  
๑๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
๑๔. พัฒนาและเปิดหลักสูตรการอบรม หรือสัมมนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการ
คณะสงฆ์ หรือสังคมคุณธรรม 
๑๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะสงฆ์  ภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

เป้ำประสงค์  ๓.๒ งานบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์ :  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชา การวิจัย และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 



๑๐ 
 

ควำมเชื่อมโยงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย สู่  แผนบริกำรวิชำกำรและแผนกำรใช้ประโยชน์ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำ วิทยำเขตสุรินทร์ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๒ 

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ๑. ด้านการผลิตบณัฑิต ๒. ด้านการวิจัย ๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ๕. ด้านการบริหารจัดการ ๔. ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค ์

ด้านการบริการ
วิชาการ 

๓.๒ การบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

๓.๑ มรีะบบ กลไก การบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน สนองงานคณะสงฆ์  พัฒนาการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล  

 
 
 

ตัวช้ีวัด 

๓.๑.๑ ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการ 

๓.๒.๑ โครงการ
บริการวิชาการที่
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคม 

๓.๒.๒ หน่วยงาน
ภายนอกท่ีมี
ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ 

๓.๒.๓ ผลความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการ มาใช้
ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนและการวิจยั 

๓.๒.๔ บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน 

๓.๓.๑ โครงการบริการ
วิชาการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาระดับท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 

 
 
 

กลยุทธ์ 

๑) พัฒนาระบบและ
กลไก  การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

๒) ส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
สังคม และองค์กร
ภายนอก 

๓) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ
เพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทางวิชาการ 

๔) การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่น  สังคม และพฒันาการเรยีนการ
สอน 

๕) ส่งเสริมสนับสนุน สนอง
งานคณะสงฆ์ และพัฒนาการ
บริการวิชาการด้าน
พระพทุธศาสนา ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ 



๑๑ 
 

๒.๕ วัตถุประสงค์ของแผนบริกำรวิชำกำร 
   ๑. เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของวิทยาเขตในข้อที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข้อที่ ๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 
   ๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานพัฒนาการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมสนับสนุน 
สนองงานคณะสงฆ์  และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล 
   ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
   ๔. เพ่ือบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
๒.๖  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด ระดับโครงกำร / ระดับแผน  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ หน่วย ค่ำเป้ำหมำย 
- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จัดเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม ๓ 

- ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการ 
วิชาการ (เฉลี่ยทุกโครงการ/กิจกรรม) 

ร้อยละ ๘๐ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม ๒ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัย โครงการ/กิจกรรม ๑ 
- จ านวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน และคณะสงฆ์ 

โครงการ ๑ 

- เผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานบริการวิชาการของวิทยาเขต ข่าวสาร ข้อมูล ๕ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรม ๒ 
 
๒.๕ ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำร 
   การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งในระดับของวิทยาเขต ดังนั้น วิทยาเขตสุรินทร์จึงได้  
ก าหนดระบบและกลไก หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ เป็นการให้บริการ วิชาการที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม วิทยาเขตสุรินทร์มีการจัดระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
   ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขตสุรินทร์  โดยใช้วงจร เดมม่ิง 
(Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) มีข้ันตอนดังนี้ 
   ๑. กำรวำงแผน (Plan) วางแผนการให้บริการวิชาการ ก าหนดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัด ที่สามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการได้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและผลการ
ส ารวจความต้องการชุมชนเป็นหลัก 
   ๒. กำรด ำเนินงำนตำมแผน (Do) ปฏิบัติการตามแผนการให้บริการวิชาการ ตามโครงการและกิจกรรมที่
ได้ก าหนดไว้ 
   ๓. กำรตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดย
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจะต้องวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการด าเนินงาน และ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพ่ือตัดสินว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
หรือไม ่เพราะเหตุใด 



๑๒ 
 

   ๔. กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง (Act) เม่ือผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจสอบและประเมินแล้วต้องน ำ
ผลกำรประเมินมำปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนในส่วนงำนต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลการด าเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึงจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
   กลไก หมายถึง การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขตสุรินทร์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน 
 

   ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  มีการวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการด้าน
ต่างๆ ที่สอดคล้องการแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีการด าเนินงานดังนี้  
   ๑. แนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม  
      ๑.๑ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างการ
พัฒนาเผยแพร่ความรู้ ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม  
      ๑.๒ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ 
หรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร นิสิต ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
วิชาชีพ ชุมชน หรือหน่วยสังคมอ่ืน ๆ เป็นต้น  
      ๑.๓ โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม  ควรเป็นโครงการหรือ
กิจกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  เพ่ือสนับสนุนให้นิสิต
สามารถบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคม  
      ๑.๔ การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรสนับสนุน 
ส่งเสริม ผลักดันให้นิสิตมีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนโครงการ 
การเสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA 
หรือการวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act)  
      ๑.๕ สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีวินัยและมีจิตอาสา 
สามารถน าโครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
      ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินโครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม   สามารถจะด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน  
      ๑.๗ ผลจากการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรให้มี
ผลที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของนิสิตที่มีพัฒนาการต่อเนื่องได้ เช่น ความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ 
ความรู้สึกท่ีสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต เป็นต้น  
       ๑.๘ การด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรสนับสนุน 
ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ หรือความพร้อมของหลักสูตรต่อการบริการวิชาการแก่สังคม ที่แสดงถึง
ความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้าใจเสียสละ การมีส่วนร่วมกับสังคม 
สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความมีวินัยและการมีจิตอาสา และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ 



๑๓ 
 

      ๑.๙ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  ควร
ได้รับการเผยแพร่ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
 
   ๒. กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
      ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและได้ด าเนินการ
ตามระบบที่วางไว้ดังนี้   
   โดยเริ่มจากการทบทวนความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งจัดท าบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาครัฐ
และเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปจัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน  
   โดยในส่วนของกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตร สาขาวิชาให้บริการใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  
   ส่งเสริมหลักสูตร สาขาวิชาให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจ าด้านอ่ืนๆ ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  เช่น  การนานิสิตไปจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
   นอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพ่ือนาผลการวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือสังคมในหลายภาคส่วน  ตลอดจนหลักสูตร สาขาวิชาน า
ความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การทาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น   
   ระดับหลักสูตร  สาขาวิชา  ได้จัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของการบริการวิชาการและมีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย สรุปกระบวนการ
บริการวิชาการแก่สังคม ได้ตามแผนภูม ิด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

กระบวนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
- พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณทีผ่่านมา 
- ส ารวจความต้องการของชุมชนและจัดท าโครงการบริการวิชาการ 

 
 

น าเสนอแผนต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

ด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนบริการวิชาการ 

น าผลประเมินไปปรับปรุงงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บันทึกความเข้าใจ / ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 
 

จัดท าแผนบริการวิชาการแกส่ังคม / โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลยัสงฆ์ / คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 

 

ติดตามผลการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการและน าความรู้ไปใช้ไประโยชน ์

ติดตามผลการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการและน าความรู้ไปใช้ไประโยชน์ 

ประเมินผล จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ และจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

บูรณาการกับการเรียนการสอน บูรณาการกับการวิจยั 

ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ก าหนดตัวช้ีวัด 

สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคม 

- เผยแพรสู่่หลักสูตร สาขาวิชา และเผยแพรสู่่สาธารณชน 



๑๕ 
 

จำกแผนภูมิกระบวนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมสรุปกำรด ำเนินกำรได้ดังนี ้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร  
   เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา รายงานการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคด้านการด าเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมและแนวทางการแก้ปัญหา  
๒. กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ภำครัฐหรือภำคเอกชน หน่วยงำน และกำรจัดท ำโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมหรือศึกษำต่อเนื่องจำกโครงกำรเดิม (ถ้ำม)ี  
   การบริการวิชาการแก่สังคมนั้นจ าเป็นต้องท าหนังสือส ารวจความต้องการการจัดท าโครงการ ของแต่ละ
หลักสูตร สาขาวิชา  หรือร่วมส ำรวจควำมต้องกำรชุมชน ในเขตพื้นที่ชมุชนกลุ่มเป้ำหมำยระดับวิทยำเขต และ
รวบรวมข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือเรียงล าดับความ
จ าเป็นโดยเน้นโครงการที่มุ่งประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการของวิทยาเขตสุรินทร์ 
๓. กำรจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจ/ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน  ภำครัฐ ภำคเอกชนหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
   โดยการหารือข้อสรุปโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปีและจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  ด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตำมล ำดับ ขั้นตอน  
   ขั้นตอนนี้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระดับหลักสูตร สาขาวิชา  
จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด และเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งระดับแผน
บริการวิชาการฯและโครงการ  เพ่ือการติดตามการประเมินผล แล้วน ำเสนอแผนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมต่อ
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
๕. จัดท ำโครงกำร  
   เมื่อแผนบริการวิชาการแก่สังคมได้รับการอนุมัติแล้วผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการจัดท าโครงการตาม
แบบฟอร์ม และด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๖. กำรด ำเนินโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
   ในการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม  สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ  ขั้น
ด าเนินการ  และขั้นหลังด าเนินโครงการ  
   ๖.๑ ขั้นเตรียมกำร (Preparation) มีการด าเนินการดังนี้  
    ๖.๑.๑ ศึกษาค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการ  
    ๖.๑.๒ ท าค าสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน (ถ้ามี) 
    ๖.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ  ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  เพ่ือร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนงาน  
    ๖.๑.๔ ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    ๖.๑.๕ ออกส ารวจความต้องการชุมชน หน่วยงาน องค์กร ตามพ้ืนที่เป้าหมาย  
     ๖.๑.๖ น าข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
    ๖.๑.๗ จัดท าโครงการเสนอตามข้ันตอน  
    ๖.๑.๘ ขออนุญาตใช้สถานที่ภายใน/ภายนอก  
    ๖.๑.๙ เบิกเงินยืมเงินทดรองจ่าย  



๑๖ 
 

 
   ๖.๒ ขั้นกำรปฏิบัติกำร (Implementation) มีการด าเนินการดังนี้  
    ๖.๒.๑ ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการเพ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
(ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนอบรมสัมมนา เพ่ือวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น  
    ๖.๒.๒ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้  
    ๖.๒.๓ การประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบเพ่ือติดตามผลและประเมินผลความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
    ๖.๒.๓ การติดตามผลและประเมินผลของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
หรือกิจกรรม  
    ๖.๒.๔ พัฒนาโครงการเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม มีการประเมินความส าเร็จของการ
บริการวิชาการ และน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในปีการศึกษาถัดไป  
   ๖.๓ หลังด ำเนินโครงกำรมีการด าเนินการดังนี้  
    ๖.๓.๑ รวบรวมผลการประเมินทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ จ านวนผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ  ความพึง
พอใจ และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์  
    ๖.๓.๒ ท าหนังสือขอบคุณหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
    ๖.๓.๓ การสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือให้เกิด
เป็นองค์ความรู้ขึ้น  
๗. ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์  
   ในการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายควรท าการติดตาม
หลังสิ้นสุดโครงการภำยใน ๓๐ วัน 
๘. ประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร  
    เมื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วเสร็จ  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลประเมินความส าเร็จ
ของการให้บริการตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมี  การประเมินให้เห็นถึงผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  (ถ้ามี) โดยระบุ
ให้ชัดเจน  
๙. จัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร  
  เมื่อประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ ตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ น าผลการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการมาจัดท าแผนฯ ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
๑๐. กำรจัดท ำรำยงำน  
   จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการในรูปเล่มรายงานเพ่ือเป็นหลักฐานจ านวน ๓ เล่ม โดยจัดส่งเล่มรายงาน
ผลให้กับส่วนงานแผนและนโยบาย ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ๑ เล่ม จัดส่งส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ใน
โครงการที่ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการ ระดับวิทยาเขต จ านวน ๑ เล่ม และจัดส่งงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา จ านวน ๑ เล่ม พร้อม CD ๑ แผ่น 
๑๑. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง  
   น าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ  พัฒนาแผน พัฒนา
กระบวนการ  



๑๗ 
 

๑๒. น ำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  
   หมายถึง การน าผลจากการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ที่หลักสูตร 
สาขาวิชาก าหนดและ/หรือการวิจัย  
   กรณีบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน  
   - จัดท า มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
เช่น ก าหนดให้นิสิตน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยระบุชื่อโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมเป็นต้น  
   - จัดท า มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.๓ หรือ มคอ.๔  
   - การพัฒนาการเรียนการสอนต้องใช้กับนิสิตทั้งชั้นเรียนหรือรายวิชา มิใช่เพียงบางกลุ่ม  
   กรณีบูรณำกำรกับกำรวิจัย  
   - ในหลักการและเหตุผล ต้องปรากฏข้อความเรื่องการน าผลจาการบริการวิชาการมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การสร้างงานวิจัย  
   - การบูรณาการจะส าเร็จเมื่อผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่ และมีหลักฐานการเผยแพร่แล้วเท่านั้น โดย
คณะกรรมการฯ จะประสานกับคณะกรรมการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนและเผยแพร่งานวิจัย 
 
๒.๖ ประเภทและลักษณะกำรให้บริกำรวิชำกำร 
   ๒.๖.๑ ประเภทกำรให้บริกำรวิชำกำร 
    ๑. การบริการวิชาการในลักษณะให้เปล่า เป็นการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาเขต และงบกลางมหาวิทยาลัย (กรณีท่ีงบประมาณวิทยาเขตไม่เพียงพอ) 
      ๒. การบริการวิชาการแบบคิดค่าใช้จ่าย ให้เก็บค่าบริการ ค่าลงทะเบียน และบริหารค่าใช้จ่าย
ของโครงการ/กิจกรรมจากค่าลงทะเบียนที่เก็บได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย 
     ๓. การบริการวิชาการเป็นไปในลักษณะความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเป็นการด าเนินงานในลักษณะการประสานความร่วมมือโดยยึดแนวปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ  และแนว
ปฏิบัติการให้บริการวิชาการของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 
   ๒.๖.๒ ลักษณะของโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
    ๑. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มี
ลักษณะตามนิยามที ่ สกอ. ก าหนด 
      ๒. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
     - นิสิตปัจจุบัน 
     - บุคลากรภายใน 
     - ศิษย์เก่า 
     - สังคม ชุมชน และคณะสงฆ์ 
     - ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
    ๓. เน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ให้การบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย รวมถึงความตอ้งการของสังคม ชุมชน 
    ๔. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในวิทยาเขตหรือจัดขึ้นในภายนอกวิทยาเขตก็ได้ ตาม
ความเหมาะสม 



๑๘ 
 

    ๕. ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนเพ่ือให้
โครงการต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
    ๖. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บ
ค่าลงทะเบียนบางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจานวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของวิทยาเขต  หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยา
เขตกับองค์การ/หน่วยงานภายนอกก็ได้ 
 
๒.๗  แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
   วิทยาเขตสุรินทร์  มีการวางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการต่างๆ ที่สัมพันธ์พันธกิจ  
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   วิทยาเขตสุรินทร์  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และได้ด าเนินการตามระบบที่วางไว้  โดยเริ่ม
จากการก าหนดแนวทางการให้บริการตามนโยบายของวิทยาเขต  และส ารวจความต้องการของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน แล้วน าไปจัดท าแผนบริการทางวิชาการ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ โดยในส่วนของวิทยาลัย
สงฆก็์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจ าด้าน
อ่ืนๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การน านิสิตไปร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนั้น
แล้ว ยังมีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น การนาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 
ตลอดจนน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา ต่อยอดไปสู่การทาวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้
ใหม่ เป็นต้น  ต่อจากนั้นวิทยาเขตได้จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการบริการวิชาการ และมีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
- พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณทีผ่่านมา 

 

ขออนุมัติงบประมาณ
โครงการ ต่อมหาวิทยาลยั 

น าเสนอแผนต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

แผนบริการวิชาการประจ าป ี

เผยแพร่และด าเนินการ 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



๒๐ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบริกำรวิชำกำร 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
สัญลักษณ์                                                              
                  เริ่มต้น,สิ้นสุด               ด าเนินการ              พิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียดขั้นตอน 
สัญลักษณ ์

แสดงขั้นตอน 
ผู้เกี่ยวข้อง เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

๑.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
 

-จัดท า (ร่าง) แผนการบริการ
วิชาการประจ าปี  
 

  -ผลการด าเนินงานปีที
ผ่านมา  
-แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-ผลส ารวจความต้องการ
รับบริการวิชาการ  

๒.คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา 

-พิจารณาเห็นชอบ  
 

  - (ร่าง) แผนการบริการ
วิชาการประจ าปี 

๓.ผู้รับผดิชอบ
งานบริการ
วิชาการ  

-ด าเนินงานตามแผน  
 

  -หลักฐานการเผยแพร่
แผนการบริการวิชาการ
ประจ าปี 

๔.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
 

-ติดตามผลการด าเนินงาน  
แบบราย ๓ เดือน  

 -ผู้ รั บผิ ดชอบงาน
บริการวิชาการ  
 

-บันทึกข้อความ  
-แบบฟอร์มผลการ
ด าเนินงาน  

๕.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  

-ประเมินความส าเร็จ  
 

  -รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

๖.คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต  
 

-พิจารณาผลการด าเนินงาน 
และเสนอแนวทางการปรับปรุง
แก้ไข  

  -สรุปผลการด าเนินงาน  
 

๗.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
 

-สรุปและปรับปรุงพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะ  
 

  -รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
-มติการประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

๘.ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  
 

-เสนอรายงาน ต่อมหาวิทยาลัย  
 

 -ส่วนงานแผนและ
นโยบาย  
 

-รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริการวิชาการประจ าป ี 

๙.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
 

-เผยแพร่รายงาน  
 

 -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-บุคคลทั่วไป  

-รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริการวิชาการประจ าปี 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
 
๑. จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรบรกิำรวิชำกำรประจำปี  
   คณะกรรมการบริการวิชาการ ด าเนินการประชุม จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี  
๒. พิจำรณำเห็นชอบแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปี  
   น าเสนอ (ร่าง) แผนการบริการวิชาการประจ าปี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ  
๓. ด ำเนินงำนตำมแผน  
   บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
วิชาการ ด าเนินงานตามที่ก าหนดในแผนบริการวิชาการ  
๔. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
   คณะกรรมการบริการวิชาการ ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจากผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ โดยแบ่งระยะเวลาการติดตามผลเป็นราย ๖ เดือน และจัดท าสรุปผล
การด าเนินงาน  
๕. กำรประเมินควำมส ำเร็จ  
   น ารายงานผลการติดตามการด าเนินงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน  
๖. พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน  
   น าผลการด าเนินงานตามแผนการบริการวิชาการประจ าปี และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
 
๒.๘ พื้นที่เป้ำหมำยกำรบริกำรวิชำกำร 
   ๑. เขตพ้ืนที่ รอบบริเวณการให้บริการของวิทยาเขตสุรินทร์ 
   ๒. พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ 
   ๓. หน่วยงาน องค์กรภายนอก ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 
 
๒.๙ กำรด ำเนินโครงกำร กำรประเมิน และกำรรำยงำนผล 
   ๒.๙.๑ ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำมแผน 
   ในการด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
    ๑. ขั้นเตรียมการ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    - เชิญวิทยากร (ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก) 
    - ขอจัดซื้อจัดจ้าง 
    - ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (ถ้ามี) 
    - ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 



๒๒ 
 

    - ขออนุญาตใช้สถานที่ 
    - ขออนุญาตพานิสิตออกนอกสถานที่ (ถ้ามีนิสิตไปร่วมกิจกรรมด้วย) 
    - ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
    - จดัเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ๒. ระหว่างด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    - ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ เพ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) 
เช่น  ใช้แบบทดสอบก่อนการอบรมสัมมนา เพ่ือวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
    - ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ 
    - ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม  โดยผู้เข้ารับบริการ 
    ๓. หลังด าเนินโครงการ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    - ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร 
    - ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ คืนเงินทดรองจ่าย (ภายในเวลาที่
ก าหนด) 
    - รายงานผลการด าเนินงานโครงเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 
   ๒.๙.๒ ประเมินผลกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
   ในการพิจารณาเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการนั้น พิจารณาจากความส าเร็จแต่ละโครงการใน ๓ มิติ 
ได้แก่ 
    ๑. ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    ๓. การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 
    ดัชนีชี้วัด (KPI) 
    - ดัชนีชี้วัดด้านปริมาณ 
    - ดัชนีชี้วัดด้านคุณภาพ 
    - ดัชนีชี้วัดด้านเวลา 
    วิธีกำรประเมินกำรดำเนินงำนของโครงกำร 
    - การประเมินผลตามรายกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์/สังเกต 
    ด้ำนผลลัพธ์ (Output) 
    - โครงการหรือกิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย ตรงตามความต้องการของชุมชน/
หน่วยงาน/องค์กร 
    ด้ำนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
    - ผู้รับบริการสามารถน าเอาความรู้หรือผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ 
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ 
 
 
 



๒๓ 
 

    ด้ำนผลกระทบ (Impact) 
    - แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน และพ้ืนที่ได้เป้าหมายได้ 
    - พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 
    - สามารถวัดผลกระทบ (Impact) ของโครงการหรือกิจกรรมได้ 
 
 
 



๒๔ 
 

ส่วนที ่๓ 
แผนงำน / โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.๑ แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร / แผนกิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ขั้นวำงแผนงำน (P)  
๑. ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ  
๒. วางแผนเตรียมการด าเนินการ  ๓. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง  

            คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 
ขั้นด ำเนินกำร (D)  
ด าเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี ้

            คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

๑) โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานวีิทยุและโทรทัศน์             ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย จรล าโกน 

๒) โครงการส่งเสริมพระบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจชายแดน จังหวัดสุรินทร์             ส านักงานวิทยาเขต 
นายอิทธิพล  จ านงรักษ์ 

๓) โครงการจัดท าวารสาร “มหาจุฬาคชสาร”             ส านักวิชาการ 
นายไชยรัตน ์ ปัญญาเอก 

๔) โครงการศูนย์บริการวิชาการ             ส านักวิชาการ 
พระครูสิริธรรมวรคุณ 

๕) โครงการต้นกล้าคุณธรรมน าเยาวชนร่วมต้านทุจริตคอรัปชันอย่าง
ยั่งยืน 

            ส านักงานวิทยาเขต 
นายอิทธิพล  จ านงรักษ์ 

๖) โครงการจัดท าวารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศ             วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์            
 ดร.ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม 

๗) โครงการ “วิสาขบูชา วันส าคัญสากล สหประชาติ             วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์  
พระครูสุนทรสีลวัฒน ์

๘) ) โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป             วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์             
ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง 

๙) ) โครงการส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบนั
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์

            ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 



๒๕ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑๐) โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ             ส านักวิชาการ 
นายอนุสรณ์ ประกอบด ี

๑๑) โครงการศูนย์ปฏิบัติวิปสัสนากัมมัฏฐานและการเผยแผ ่             ส านักวิชาการ 
นายเขมกร อุส่าห์ด ี

๑๒) โครงการวิถีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชนและผู้สูงวัย             ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 

๑๓) โครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์             ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 

๑๔) โครงการจดันิทรรศการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา/ชาติ             ส านักวิชาการ 
นายไชยรัตน ์ ปัญญาเอก 

๑๕) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพ่ือนบ้าน             ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 

๑๖) โครงการสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ             วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์  
พระครูสุนทรสีลวัฒน ์

๑๗) โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา             ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 

๑๘) โครงการอนุรักษ์สวนสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น             ส านักวิชาการ 
นายไชยรัตน ์ ปัญญาเอก 

๑๙) โครงการส่งเสริมความรู้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 

๒๐) โครงการให้ความรู้สาธารณสุขพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
พระสังฆาธิการ 

            ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน 

๒๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านการบริการวิชาการ             วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์  
พระครูสุนทรสีลวัฒน ์

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบสอบถาม  
๒. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

            คณะกรรมการบริการ
วิชาการ และผู้รับผิดชอบ  
แต่ละโครงการ 



๒๖ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามไตรมาส              
๔. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนบริการวิชาการ              คณะกรรมการบริการ

วิชาการ 
ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A)  
๑. ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ วางแผนน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไข  

            คณะกรรมการบริการ
วิชาการ และผู้รับผิดชอบ  
แต่ละโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๓.๒  แบบติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ชื่อโครงกำร 

ประเภท
โครงกำร 

- แบบให้เปล่า 
- คิดค่าใช้จ่าย 
- ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 
- บูรณาการเข้า
กับการเรียนฯ 

  ผลกำรด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ 

จ านวน 
คก. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน
ครั้งที่
จัด 

ผู้เข้าร่วม
มีความรู้
ความ
เข้าใจ 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ 

งาน
โครงการ

แล้ว
เสร็จ
ตาม
เวลา 

ก าหนดวันด าเนินการ 

วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี

(คก.) (คน) (ครั้ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น สิ้นสุด 

๑) โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานี
วิทยุและโทรทัศน์ 

ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 

แผน ๑ ๑๕ ๓๐๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ ต.ค. ๖๑ ๑๕ ก.ย. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย จรล าโกน ผล          

๒) โครงการส่งเสริมพระบัณฑิต
ปฏิบัติศาสนกิจชายแดน จังหวัด
สรุินทร์ 

ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 

แผน ๑ ๒,๐๐๐ ๕ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ ต.ค. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายอิทธิพล  จ านงรักษ์ ผล        

 
 

๓) โครงการจัดท าวารสาร “มหา
จุฬาคชสาร” 

คิดค่าใช้จ่าย แผน ๑ ๔๐๐ ๒ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑ ม.ค. ๖๒ ๑๕ ก.ย. ๖๒ ๙๐,๐๐๐ ส านักวิชาการ 
นายไชยรัตน ์ ปัญญาเอก ผล          

๔) โครงการศูนย์บริการวิชาการ แบบให้เปล่า แผน ๑ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ พ.ค. ๖๒ ๓๑ ส.ค. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักวิชาการ 
พระครูสิริธรรมวรคุณ ผล          

๕) โครงการต้นกล้าคุณธรรมน า
เยาวชนร่วมต้านทุจริตคอรัปชัน
อย่างยั่งยืน 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ พ.ค. ๖๒ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายอิทธิพล  จ านงรักษ์ ผล       

   

๖) โครงการจัดท าวารสารวนัมฎอง 
แหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศ 

คิดค่าใช้จ่าย แผน ๑ ๓๐๐ ๒ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑ ต.ค. ๖๑ ๓๑ ส.ค. ๖๒ ๙๐,๐๐๐ วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์            
 ดร.ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม ผล          

๗) โครงการ “วิสาขบูชา วันส าคัญ
สากล สหประชาติ 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๒,๐๐๐ ๒ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐ ๑ มี.ค. ๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์  
พระครูสุนทรสีลวัฒน ์ผล          

 



๒๘ 
 

ชื่อโครงกำร 

ประเภท
โครงกำร 

- แบบให้เปล่า 
- คิดค่าใช้จ่าย 
- ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 
- บูรณาการเข้า
กับการเรียนฯ 

  ผลกำรด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ 

จ านวน 
คก. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน
ครั้งที่
จัด 

ผู้เข้าร่วม
มีความรู้
ความ
เข้าใจ 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ 

งาน
โครงการ

แล้ว
เสร็จ
ตาม
เวลา 

ก าหนดวันด าเนินการ 

วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี

(คก.) (คน) (ครั้ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น สิ้นสุด 

๘) ) โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่
บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 

แผน ๑ ๒๕๐ ๒ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑ มี.ค. ๖๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์             
ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง ผล          

๙) ) โครงการส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรมและความมั่นคงแห่ง
สถาบันชาต ิศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 

แผน ๑ ๔๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ ม.ค. ๖๒ ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล        

 

 

๑๐) โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ 

คิดค่าใช้จ่าย แผน ๑ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๙๐ ๙๐ ๑ พ.ค. ๖๒ ๓๑ ส.ค. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักวิชาการ 
นายอนุสรณ์ ประกอบด ีผล          

๑๑) โครงการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานและการเผยแผ่ 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ เม.ย. ๖๒ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักวิชาการ 
นายเขมกร อุส่าห์ด ีผล          

๑๒) โครงการวิถีธรรมสู่การพัฒนา
ศักยภาพชีวิตประชาชนและผูสู้ง
วัย 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๒๕๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ ก.ค. ๖๒ ๑๕ ก.ย. ๖๒ ๘๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล       

   

๑๓) โครงการส่งเสริมหอพุทธ
ศิลป์ 

คิดค่าใช้จ่าย แผน ๑ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๓ ม.ค. ๖๒ ๑๕ ก.ย. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล          

๑๔) โครงการจัดนิทรรศการเนื่อง
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา/
ชาติ 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๑๕๐๐ ๖ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ ต.ค. ๖๑ ๑๕ ก.ย. ๖๒ ๗๒,๙๖๐ ส านักวิชาการ 
นายไชยรัตน ์ ปัญญาเอก ผล       

   

 



๒๙ 
 

ชื่อโครงกำร 

ประเภท
โครงกำร 

- แบบให้เปล่า 
- คิดค่าใช้จ่าย 
- ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 
- บูรณาการเข้า
กับการเรียนฯ 

  ผลกำรด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ 

จ านวน 
คก. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน
ครั้งที่
จัด 

ผู้เข้าร่วม
มีความรู้
ความ
เข้าใจ 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ 

งาน
โครงการ

แล้ว
เสร็จ
ตาม
เวลา 

ก าหนดวันด าเนินการ 

วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี

(คก.) (คน) (ครั้ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น สิ้นสุด 

๑ ๕ )  โ คร งก ารศู นย์ ศึ กษ า
พระพุทธศาสนาประเทศเพ่ือน
บ้าน 

ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 

แผน ๑ ๕๐ ๑ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑ ต.ค. ๖๑ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล       

  
 

๑๖) โครงการสืบสานประเพณี
เทศน์มหาชาติ 

ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 

แผน ๑ ๑๐๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐ ๑ มี.ค. ๖๒ ๓๑ มิ.ย. ๖๒ ๑๕๐,๐๐๐ วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์  
พระครูสุนทรสีลวัฒน ์ผล          

๑๗) โครงการสืบสาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา 

คิดค่าใช้จ่าย แผน ๑ ๕๒๔๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ มิ.ย. ๖๒ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๕๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล          

๑๘) โครงการอนุรักษ์สวน
สมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ พ.ค. ๖๒ ๓๐ ส.ค. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักวิชาการ 
นายไชยรัตน ์ ปัญญาเอก ผล       

   

๑๙) โครงการส่งเสริมความรู้
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบให้เปล่า แผน ๑ ๔๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ เม.ย. ๖๒ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล       

   

๒๐) โครงการให้ความรู้
สาธารณสุขพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
สุขภาพพระสังฆาธิการ 

คิดค่าใช้จ่าย แผน ๑ ๓๐๐ ๑ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑ เม.ย. ๖๒ ๓๑ ก.ค. ๖๒ ๘๐,๐๐๐ ส านักงานวิทยาเขต 
นายสมหมาย  จรล าโกน ผล       

   

 



๓๐ 
 

ชื่อโครงกำร 

ประเภท
โครงกำร 

- แบบให้เปล่า 
- คิดค่าใช้จ่าย 
- ตามความ
ต้องการของ
ชุมชน 
- บูรณาการเข้า
กับการเรียนฯ 

  ผลกำรด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา 

งบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ 

จ านวน 
คก. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน
ครั้งที่
จัด 

ผู้เข้าร่วม
มีความรู้
ความ
เข้าใจ 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้ารับ
บริการ 

งาน
โครงการ

แล้ว
เสร็จ
ตาม
เวลา 

ก าหนดวันด าเนินการ 

วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี

(คก.) (คน) (ครั้ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เร่ิมต้น สิ้นสุด 

๒๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิตด้านการบริการวิชาการ 

  ๑ ๔๖๐ ๔ ๘๕ ๘๕ ๑๐๐ ๑ พ.ย. ๖๑ ๑๕ ก.ย. ๖๒ ๘๐,๐๐๐ วิทยาลยัสงฆ์สุรินทร์  
พระครูสุนทรสีลวัฒน ์          

 
 
 
 



๓๑ 
 

๓.๓ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมต้องกำรบริกำรวิชำกำรกับแผนกำรบริกำรวิชำกำร 
   จากผลการส ารวจความต้องการในโครงการบริการวิชาการ  จึงได้นาผลส ารวจดังกล่าวมาวิเคราะห์และ
จัดสรรโครงการและงบประมาณ  ตามความเหมาะสมของวิทยาเขตสุรินทร์  ดังโครงการที่แสดงการเชื่อมโยงใน
ตารางดังต่อไปนี้ 
 
 

โครงกำร / กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ควำมต้องกำรบริกำรวิชำกำร 
โครงการศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานและการเผยแผ่ ด้านอบรมสัมมนา 

- การศึกษาที่ก้าวหน้ากับการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพ 
- ปฏิปทาน่าเลื่อมใส น าสู่เส้นชัยของการเผยแผ่ 
- มหาจุฬาฯ กับการสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากับ
การเผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการวิถีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชน
และผู้สูงวัย 

ด้านอบรมสัมมนา 
- 
- 
ด้านปฏิบัติการ 
- 
- 

โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป ด้านอบรมสัมมนา 
- 
- 
ด้านปฏิบัติการ 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ส่วนที ่๔ 
แผนงำนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร 

 
๔.๑ กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
   การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจ าด้าน
อ่ืนๆ ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เช่น 
   - การจัดท า มคอ.๓ ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น การ
ก าหนดให้นิสิตน าความรู้จากโครงการบริการวิชาการไปจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
โดยระบุอ้างอิงชื่อโครงการบริการวิชาการ 
   - การจัดท า มคอ.๕ โดยรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ มคอ.๓ 
 
๔.๒ กำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรวิจัย 
   การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 
   - มีการน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ
หรือ 
   - น าความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย 
 
๔.๓ กำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับชุมชนหรือสังคม 
   การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมในเขตพ้ืนที่ให้บริการตาม
บริบทของวิทยาเขตสุรินทร์ เช่น 
   - มีการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพตามความต้องการของชุมชนที่วิทยาเขตสุรินทร์
รับผิดชอบ 
   - การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน การวิจัย เพ่ือเป็นช่องทางบริการวิชาการในการเผยแพร่ข้อมูล
งานวิจัยให้แก่ชุมชนหรือสังคมได้รับรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๔.๔ แผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรที่มีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน, กำรวิจัย และชุมชนหรือสังคม 
 

โครงกำร / กิจกรรม  ประเภท
โครงกำร 

กำรบริกำรวิชำกำรเกิดประโยชน์ต่อ (อธิบำยประโยชน์) 
ผู้รับผิดชอบ การเรยีนการสอน การวิจัย ชุมชนหรือสังคม 

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินงำน  
   ๑. ทราบความต้องการของชุมชน และจัดบริการวิชาการได้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
   ๒. นิสิตได้พัฒนาทักษะการใช้ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และสังคม 
   ๓. ประชาชนผู้รับบริการสามารถน าความรู้จากบริการวิชาการไปถ่ายทอดในชุมชนได้  
 



๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตสุรินทร์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. ชื่อโครงกำร ............ (ระบชุื่อโครงการตามแผนท่ีได้รบัอนมัุติ).................................................................... 
๒. ชื่อหน่วยงำน ...................................................... รหัสโครงกำร ................................................................ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร .................................................................................................................................. 
๔. ควำมสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่..........   /กลยุทธ์ ข้อที่..........   

๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ …………………. 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
   ..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๗.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

๗.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
๘. ลักษณะกิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………………………..… 
๙. ผลกำรด ำเนินกำร 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

 จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้   ......... รูป/คน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  .........  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ.......... 

แบ่งเป็น(แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 
- คณาจารย์    …….. รูป/คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
- บุคลากร    …….. รูป/คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
- นิสิต    …….. รูป/คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
- อ่ืนๆ ระบุ………………….  …….. รูป/คน คิดเป็นร้อยละ..........  

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 



๓๖ 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ..…… รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ……….. ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 
- ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

รายการ จ านวน X S.D. แปลผล 
กำรจัดกำรโครงกำร     
     
รูปแบบกำรจัดประชุม     
     

รายการ จ านวน X S.D. แปลผล 
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร     
     

รวม     
 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ………… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ………………………………………………….……………………………………………………………… 

            ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๑๐. งบประมำณด ำเนินกำร  ปีงบประมำณ พ.ศ .......................... 

 งปม.เงินแผ่นดิน   งปม.เงินรำยได้        งปม.อื่นๆ...........................(ระบุ)    
    งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ  จ านวน  ……………………..……บาท 

๑๑. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน………(ให้ระบุการด าเนินงานและกิจกรรมของโครงการ)………………………… 
๑๒. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร…… (.ให้ระบุระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ)……………………………… 
๑๓. สถำนที่ด ำเนินกำร………………(.ให้ระบุสถานที่จัดโครงการ)............................………………………… 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร……………………………………………………………… 
 ๑)............................................... ............................................................................................................ 

๒) .......................................................................................................................... ................................ 
๓) .......................................................................................................................... ............................... 

 
๑๕. กำรปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่ำนมำ ผลปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่ำนมำ 
  
  
  
 
๑๖. ปัญหำและอุปสรรค์ในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ๑)........................................................................................................................... ...................................... 

๒) ........................................................................................................................................... ..................... 
๓) .......................................................................................................... ......................................................  



๓๗ 
 

 
๑๗. หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้จะน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง และบูรณำกำรเข้ำกับภำรกิจอ่ืนๆ
ของมหำวิทยำลัยอย่ำงไร 
 ๑).................................................................................... .............................................................................. 

๒) .......................................................................................................................... ...................................... 
 

  (……………………………………) 
 (……………………………………)  ผู้อ ำนวยกำร........................................ 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร  วันที…่…………………………….. 
หมายเหตุ   ขอความกรุณาจากผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 

ถูกต้องและชัดเจนก่อนน าส่ง 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

๑)    หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
๒) ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
๓)    รายละเอียดการใช้จ่ายตามโครงการ(ถัวเฉลี่ยตลอดโครงการ) 
๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕) ก าหนดการโครงการ 
๖) ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
๗) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
๙) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (๖ –๑๐ รูป) 
๑๐)  เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้        
      (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 

 
 



สารบัญ 
 
           หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
   ประวัติความเป็นมาโดยย่อ       ๑ 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ      ๒ 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต   ๓ 
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร      ๔ 

ส่วนที่ ๒ การบริการวิชาการแก่สังคม 
   ความหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม     ๖ 
   ลักษณะงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม      ๗ 
   เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. การบริการวิชาการแก่สังคม ระดับวิทยาเขต    ๗ 
   กลยุทธ์การบริการวิชาการ       ๗ 
   ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่แผนวิทยาเขต     ๘ 
  ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สู่แผนบริการวิชากรและแผนการใช้ประโยชน์ ๙ 
  วัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ      ๑๑ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ระดับโครงการ/ ระดับแผน  ๑๑ 
  ระบบและกลไกการบริการวิชาการ       ๑๑ 
   ประเภทและลักษณะการให้บริการวิชาการ      ๑๗ 
   แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ       ๑๘ 
ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   แผนการด าเนินงานโครงการ / แผนกิจกรรม     ๒๔ 
   แบบติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ   ๒๗ 
     ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการบริการวิชาการกับการบริการวิชาการ  ๓๑ 
ส่วนที่ ๔ แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
   การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน    ๓๒ 
   การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย     ๓๒ 
   การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชนหรือสังคม     ๓๒ 
   แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ     ๓๓ 
ภาคผนวก 
    แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินโครงการ       ๓๕ 
 
 
 
 
 
 




