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แผนบริการวิชาการสังคม
ประจาปี 2559

สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นที่มีพันธกิจหลักในการบริการทาง
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และการดาเนินงานการบริการวิชาการได้นาการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนาการบูรณาการการบริการวิชาการเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังให้ความสาคัญมีความสาคัญเกี่ยวกับการบริการวิชาการในการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการสร้างให้เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาด้วยตนเอง ซึ่งในปี 2559
ได้เลือกพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็นชุมชนไตรตรึงษ์ ต.ไตรตรึงษ์ , ชุมชนหนองหลวง และชุมชนท่าขุนราม
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน คณะ ศูนย์ สานักและระดับหลักสูตร ในลักษณะ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการ ลงไปเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายดังกล่าว
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชกาแพงเพชร จึงได้จัดทาแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจาปี 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการวิชาการตามพันธกิจดังกล่าว และให้ทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นเครื่องในการ
กากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และนาผลมาปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรดาเนินการตามภารกิจ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(4) ซึ่งกาหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จากภารกิจดังกล่าวจึงแปลงเป็นพันธกิจที่สาคัญที่ต้องดาเนินการให้สอดคล้องคือการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในการร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมที่
เข้มแข็งพึ่งตนเอง ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาไปที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ความหมายของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้ บริการแก่สังคมที่ดาเนินการให้กับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ลักษณะของการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2. บริการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆทางการศึกษา
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบให้เปล่า
5. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการในลักษณะการว่าจ้าง
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร ที่ไม่ได้อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย ถ้ามีการขอ
ความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด องค์การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้ช่วย
บริการวิชาการและวิชาชีพ แม้ไม่อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย ก็สามารถนาไปนับรวมเป็นผลงานได้ เมื่อมีหนังสือ
ขอความร่วมมือที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นหลักฐานประกอบ
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ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกาลังคนที่
มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Goals)

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชน

ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพการ ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมี
บริการวิชาการที่มี สุข เข้มแข็ง พึ่งพา
คุณภาพแก่ชุมชน ตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
5 ข้อ
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ มีผลการ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ดาเนินงานของ
ชุมชนเป้าหมาย
3. ร้อยละของโครงการที่มีการนา
ร้อยละ 50
ความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
2. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ มีผลการ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ดาเนินงานของ
ชุมชนเป้าหมาย
3. ร้อยละของโครงการที่มีการนา
ร้อยละ 50
ความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

กลยุทธ์
เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
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แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
ประเด็นการพัฒนา
ปี
2557 2558 2559 2560
ผู้สูงอายุ
การศึกษา
การท่องเที่ยว
กลุ่มอาชีพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
สานัก/คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะครุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ/เทคโนโลยี/
คณะวิทยาศาสตร์
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แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่
1

2

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาชุมเข้มแข็ง
-กิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุ
-กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

นามาใช้ในการพัฒนา
งบประ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ การติดตาม
การใช้
มาณ
การ
ประโยชน์
ให้บริการ
100,000 ต.ค.58ก.ย. 59
มรภ.กพ./
ก.พ.59
อบต.ไตรตรึงษ์
100,000

18-20 ธ.ค.
58
26 พ.ย.58

คณะวิทยาการ ก.ย. 59
จัดการ/
อบต.ไตรตรึงษ์
คณะวิทย์ฯ ก.ย. 59
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โครงการค่ายวิทยาศาสตร์

100,000
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว
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โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
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โครงการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผสู้ อน
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โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

8

การส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
-การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
-กิจกรรมการออกกาลังกาย
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การจัดตั้งกลุ่ม
-ความรู้การจัดตั้งกลุม่
-การศึกษาดูงาน
-สนับสนุนงบประมาณ

โปรแกรมวิชา ก.ย. 59
เกษตรศาสตร์/
อบต.ท่าขุนราม
40,000 24-25 ธ.ค.
โปรแกรม
ก.ย. 59
58
ไฟฟ้า/
อบต.หนอง
หลวง
60,000 10 ม.ค.
คณะครุ
59
ศาสตร์/
สถาบันวิจัย
100,000 ก.ค. 58ก.ย. 59
ส.ค. 59
15,000 เดือนละ รพ.สต.
ก.ย. 59
ครั้ง
ไตรตรึงษ์
และ
อบต.ไตรตรึงษ์
20,000 พ.ค.-ส.ค. อบต.ไตรตรึงษ์ ก.ย. 59
59
และมรภ.กพ.
100,000

19 ธ.ค. 58
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการริการวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
7. อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพชรา บุดสีทา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์
13. อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต
15. อาจารย์วิจิตร ฤทธิธรรม
17. อาจารย์วสุนธรา รัตโนภาส
19. อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่า
21. อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
23. อาจารย์คุณัญญา เบญจวรรณ
25. อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
27. อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
29. ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
31. นางสาวพันทิพา เย็นญา
33. นางสาวสุติมา นครเขต
35. นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด
37. นางวาสนา มณีโชติ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
6. รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุภาดี ปณะราช
14. อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
16. อาจารย์ประพล จิตคติ
18. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
20. อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี
22. อาจารย์จิระ ประสพธรรม
24. อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
26. อาจารย์วสันต์ เพชรพิมูล
28. อาจารย์อานนท์ วงษ์มณี
30. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
32. นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม
34. นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ
36. นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
38. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี

