
 
 

แผนกลยุทธการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 – 2556) 

 
 
 

 
 
 
 
 

ฝายนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 



 2 

 

คํานํา 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน มีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการทางของชุมชน ทั้งมีการใหบริการทางดานการศึกษาตามความตองการ
ของทองถิ่น และใหบริการฝกอบรม ถายทอดความรูและเทคโนโลยีตามความตองการแกสังคม อัน
เปนวัตถุประสงคหนึ่งในการดําเนินงานของศูนยหัวหิน  
  โดยผลจาการปฏิบัติงานผานมาทําใหศูนยหัวหินเปนองคกรหนึ่งในการรวม
พัฒนาทองถิ่นชุมชนใหมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองถิ่น ดังนั้นเพื่อให ศูนย
หัวหินมีหลักเกณฑและขอปฏิบัติในการใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ซึ่งทําใหระบบการ
บริหารคลองตัว เปนศูนยกลางประสานและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคม 
   ศูนยหัวหินจึงไดจัดทําคูมือเกณฑการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเปน
แนวทางสําหรับทุกหนวยงานของศูนยหัวหิน ใชปฏิบัติงานดานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเปนการ
พัฒนาการใหบริการวิชาการแกชุมชนตอไป  
 
 
 
        (ดร.ศุรพล  ศิริเศรษฐ) 
                  ผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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สวนท่ี 1 
 

บทนํา 
ความสําคัญ 
 พันธกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน จะตองดําเนินงานคือ การใหบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม  โดยศูนยหัวหินจะเปนองคกรหนึง่ในการใหรวมมือเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
ชุมชนใหมีศักยภาพในดานที่ศูนยหัวหินมีศักยภาพการใหบริการวิชาการแกชุมชน  
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ดําเนินงานตามพันธกิจ ดานการ

บริการวิชาการแกชุมชน 
- เพื่อพัฒนาดานการใหบริการวิชาการ ของศูนยหัวหนิใหมีคุณภาพตามเกณฑที่สํานักงาน 

ก.พ.ร. และสมศ.กําหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเทามาตรฐานสังคม 
 
แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 หมายถึงแผนงานหรือโครงการ / กิจกรรมทีศู่นยหัวหินเปนผูดําเนินงาน เพื่อเปนที่พึ่งทาง
วิชาการที่เหมาะสมแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น และไดใชองคกรความรูจาการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนไปในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน 
รวมทั้งไดนําองคกรความรูจาการวิจัย หรือคนควาไปในการใหบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อพัฒนา
ใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน  
 
ความหมายของการใหบริการวิชาการแกสังคม 
 หมายถึงงานที่ปฏิบัติในกิจกรรมวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน รวมถึงการบรากรวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการแบบใหเปลา ซึ่ง
ปรากฏอยูในแผนของหัวหิน หรือไดรับการขอความรวมมือจากหนอยงานอ่ืนสามารถแบงออกเปน 
2 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 : กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ 
ประเภทที่ 2 : กิจกรรมบริการวิชาการ 
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ประเภทท่ี 1 : กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ 
 เปนลักษณะบริการวิชาการ ที่ใชความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย ใน
การเปนกรรมการวิชาการ  
 กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมิน กรรมการประเมินผล
งานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ ในระดับทองถิ่น 
 
ประเภทท่ี 2 : กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 หมายถึงโครงการที่ศูนยหัวหินไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการสังคมและชุมชน หรือเพือ่
ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน รวมถึง การบริการที่มีคาตอบแทนหรือบริการวิชาการ
แบบใหเปลา 
 
ลักษณะการบริการวิชาการของศูนยหัวหิน มีดังน้ี 

1) บริการเคร่ืองมืออุปกรณตางๆทางการศึกษา 
2) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบใหเปลา 
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการในลักษณะการวาจาง 
5) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
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สวนที่ 2 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินเปนแหลงใหบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ใหการบริการวิชาการ 
2. เปนแหลงเผยแพรความรูสูชุมชนในระดับทองถ่ิน 
3. เนนการแลกเปล่ียนความรู และนวัตกรรมกับเครือขายภายในทองถ่ิน 

 
วิเคราะหสภาพโดยทั่วไป (SWOT Analysis) ของการบริการวิชาการแกชุมชน ของศูนยหัวหิน 
วิเคราะหปจจัยภายใน 
 
 จุดแข็ง 

1. มีความพรอมดานสถานท่ี และอุปกรณในการใหบริการวิชาการ 
2. เปนพันธกิจหลักในดานใหบริการวิชาการของศูนยหัวหิน 
3. มีเครือขายรวมมือของชุมชนในทองถ่ิน ท่ีมี MOU เชน สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 
4. เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมการสรางความเขมแข็งในชุมชนในทองถ่ิน 
 
จุดออน 
1. บุคลากรมีภาระงานสอนมาก 
2. ขาดการนําผลวิจัยไปประยุกตใชในการบริการวิชาการ 
3. ขาดส่ิงจูงใจในการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการ เชนงบประมาณสนันสนุน 
4. มีบุคลากรยังขาดทักษะในการใหบริการวิชาการ  
5. ไมมีหนอยงานท่ีรับผิดชอบงานบริการวิชาการแกชุมชนโดยตรง 
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วิเคราะหปจจัยภายนอก 
 
 โอกาส 

1. ชุมชนมีความตองการใหมหาวิทยาลัยราชัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหินเปนแหลงใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน 

2. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนในการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม 
3. เกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
อุปสรรค 
1. วิกฤติเศรษฐกิจ ปญหาทางสังคม และการเมือง 
2. มีการแขงขันกันสูงภายในทองถ่ิน เชน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy issues) 

1. สงเสริมการนําความรูจากผลงานศูนยหัวหินท้ังทางดานวิชาการ ทางดานไปใชในการ
ใหบริการวิชาการในทองถ่ิน 

2. สงเสริมงานวิจัย ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในทองถ่ินใหมีมาตรฐานในท่ี
กวางขึ้น 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐบาล และเอกชนภายในทองถ่ินใหมากขึ้น 
4. บริหารจัดการภารกิจดานใหบริการวิชาการของศูนยหัวหินใหมีศักยภาพ (จัดตัง้สํานัก

บริการวิชาการ) 
 
วัตถุประสงค (Goal) 

1. มีโครงการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
2. มีโครงการบริหารวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนในทองถ่ิน 
3. มีอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีใชบริการวิชาการท่ีทันสมัย และมีมาตรฐาน 
4. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ และทักษะทางดานการ

ใหบริการวิชาการใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
5. สงเสริมใหเครือขายชุมชนของศูนยหัวหิน 
6. มีการจัดการความรูภายในศูนยหัวหิน 
7. มีรายไดจากการใหบริการ และวิชาชีพ 
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8. ศูนยหัวหินเปนแหลงใหบริการวิชาการ 
9. มีการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาตามระบบ PDCA 
10. พัฒนาการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

กลยุทธ (Strategy) 
1. ทบทวน และปรับปรุงภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
2. สนับสนุนอัตรากําลังสายวิชาการเพ่ือใหเพียงพอตอวาระงาน 
3. สนับสนุนประมาณและคาตอบแทนในการจัดกิจกรรมใหบริการวิชาการ 
4. เตรียมความพรอมใหกับงานบริการวิชาการ โดยฝกอบรมทักษะการใหบริการวิชาการ

ใหกับบุคลากร 
5. มีการประยุกตใชผลงานวิจัยในการบริการวิชาการ 
6. มีโครงการอบรมวิชาชีพท้ังภายใน และภายนอกศูนยหัวหินใหมีคุณภาพสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน 
7. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 
8. สนับสนุนการแลกเปล่ียนความรูทางวิชาการ ดานวิชาการ ดานวิจัย ดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมภายในชุมชน 
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แผนท่ียุทธศาสตร ( Strategic Map) 
วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน เปนศูนยใหบริการวิชาการ แกสังคมในชุมชนทองถิ่น 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategy issues ) 
 

1. สงเสริมงานวิจัยเชิงสํารวจท่ี
ตอบสนองความตองการของ
ชุมชน 

 2. สรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาครัฐบาล และเอกชนภายใน
ชุมชน 

 3. บริหารจัดการพันธกิจการ
ใหบริการวิชาการของศูนยหัว
หินใหมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

          เปาประสงค ( Goal ) 
 

 

1.1 มีผลงานวิจัย และไดรับการเผยแพรที่มี
คุณภาพ 

2.1 ขยายเครือขายใหมากข้ึน 3.1 มีรายไดจากการใหบริการวิชาการ และ
วิชาชีพ 

1.2 มีการจัดการความรูภายในศูนยหัวหิน 2.2 มีการจัดการความรูแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับ
เครือขายทางดานวิชาการของศูนยหัวหิน 

3.2 ศูนยหัวหินเปนแหลงใหบริการวิชาการที่
ไดรับการยอมรับในระดับทองถ่ิน 

 

 

 

 

3.3 มีการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาตาม
ระบบ PDCA 

3.4 พัฒนาการบริหารจัดการการใหบริการ
วิชาการ ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategy issues ) 
 

1. สงเสริมงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

 2. สรางเครือขายความรวมมือกับ
ภาครัฐ และเอกชนภายในชุมชน 

 3. บริหารจัดการพันธกิจดานการ
ใหบริการวิชาการของศูนยหัวหิน
ใหมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

กลยุทธ ( Strategies ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. สงเสริมงานวิจัยเชิงสํารวจให
มีมาตรฐาน 
- โครงการสนับสนุน

งานวิจัยใหมีมาตรฐาน 

1. สงเสริมความรูดานตลาดใหแก
ชุมชนในเครือขาย 
- โครงการอบรมการวางแผน

การตลาดสูชุมชน 
 

1.   ทบทวน และปรับปรุงภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการ 
2.    สนับสนุนอัตรากําลังในสายวิชาการ
ใหเพียงพอตอภาวะงาน 
-       กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงภาระ
งานของบุคลากรสายวิชาการตลอดจน
สนับสนุนอัตรากําลังใหเพียงพอ 

2. พัฒนาการประยุกตใช
ผลงานวิจัยในการใหบริการ
วิชาการ 
- โครงการจัดทํางานวิจัย

เพ่ือใชประโยชนในการ
พัฒนาชุมชน 

2. สนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู
ทางวิชาการกับเครือขายภายใน
ชุมชน 
- โครงการประชมุสัมมนาการ

แลกเปลี่ยนองคความรูระหวาง
เครือขาย 

 

3.  สนับสนุนงบประมาณและ
คาตอบแทนในการจัด
กิจกรรมการใหบริการวิชาการ 
- แผนการจัดสรร

งบประมาณและนโยบาย
ดานผลผลิตการ
ใหบริการวิชาการ 
ประจําป 

 

 

 

 

4. เตรียมความพรอมใหกับงาน
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยการฝกอบรม
ทักษะการใหบริการวิชาการ 
และวิชาชีพใหกับบุคลากร 
- โครงการฝกอบรมทักษะ

การใหบริการวิชาการ
ใหกับบุคลากร 
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สวนที่ 3 
ระเบียบและหลักเกณฑการใหบริการแกสังคม 

มีระเบียบและหลักการปฎิบัติดังน้ี 
ในการพิจารณาเกณฑการใหบริการวิขาการและวิชาชีพแกสังคมนั้น  พิจารณาจาก

ความสําเร็จแตละโครงการใน  3  มิติ  ไดแก 
1.   ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย 
2. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
3. การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย 

และแบงกลุมเปาหมาย  ออกเปนดังนี ้
 ครู  /  อาจารย  /  นักวิชาการ  /  นิสิตนักศึกษา  /  ชาวบาน  /  ชุมชน  /  และสังคม  แตละ
กลุมเปาหมายก็มีเกณฑระดับรอยละ  ดังตารางตอไปนี ้
 

กลุมเปาหมาย 

มิติการประเมิน ครู  /  อาจารย  /  นักวิชาการ/    
นิสิตนักศึกษา 

ชาวบาน  /  ชุมชน  /  สังคม 

1)ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา  รอยละ  90 ไมนอยกวา  รอยละ  75 

2)ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา  รอยละ  80 ไมนอยกวา  รอยละ  75 

3)การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวา  รอยละ  75 ไมนอยกวา  รอยละ  65 
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แหลงขอมูล  หรือวิธีการจัดเก็บขอมูล 
1.   แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  ประจําปงบประมาน  พ.ศ.2553  ที่

ระบุโครงการที่ตองดําเนินการครบถวน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยหัวหินมีมัตติใหความเห็นชอบหรืออนุมัติให

ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาน  พ.ศ. 2553 
3. หลักฐานการดําเนินการตามแผน  /  โครงการ  /  กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน   เชน  

ภาพถาย เอกสารการอนุมัติโครงการ เปนตน 
4. รายการประเมินผลโครงการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดําเนิน

โครงการดําเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของรอยละความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ  
และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ตามผลที่รายงานมาทกุโครงการตามชุด
โครงการนั้นๆ 

5. หลักฐานเชิงประจักษ  และ  /  หรือตัวอยางหลักฐานที่ใชจริงที่แสดงถึงการเก็บขอมูล
ดานความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ  และการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย
ตามผลที่รายงานมา เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบกอน – หลัง เปนตน 
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1.การทํากิจกรรมโครงการ 
1. โครงการ / กิจกรรม ตองผานการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของศูนย

หัวหินและบรรจุอยูในแผนงานของศูนยหัวหิน 
2. ประชุมคณะกรรมการทํางานโครงการ / กิจกรรมเพื่อแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบ 
3. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และเสนอผูอํานวยการศูนยหัว

หิน 
4. จัดเตรียมโครงการดานตาง  ๆ

- ประชาสัมพันธโครงการ 
- ยืมเงินสํารองจาย  ตามระเบียบของทางราชการ 
- จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ เพื่อใชในการอบรม 
- ติดตอประสานงานกับวิทยากร 
- จักเตรียมสถานที่ในการอบรม 
-  จัดเตรียมการประเมินผล 

5. กําหนดตารางกิจกรรม 
6. ดําเนินการใหบริการวิชาการตารางทีก่ําหนด 
7. สรุปประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ดังนี ้

- การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
- คาใชจายในโครงการ 
- ความพึ่งพอใจของผูรับบริการทั้ง 3 มิต ิ

8. สงหลักฐานการยืมเงิน  และคาใชจายในโครงการกับเจาหนาที่การเงิน 
9. สรุปการเรียนรูและนําไปพัฒนา 
10. จัดทําสรุปรายงานการดําเนินโครงการเสนอผูอํานวยการศูนยหัวหิน 
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1. การไดรับเชิญเปนวิทยากรภายนอก  เปนกรรมการวิทยานิพนธ  
กรรมการวิชาการ  และกรรมการวิชาชีพ มีขอปฏิบัติ ดังน้ี 

1. มีหนังสือเชิญจากหนวยงานภายนอกที่ตองการขอความรวมมือ 

2. ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานัก  หรือ หัวหนางานที่สังกัด 

3. รายไดจากการเปนวิทยากร  ตองหักเขามหาวิทยาลัย 20 % 

4. อาจารยทุกคนตองมีสวนรวมในการบริการวิชาการใหครบตามภาระงานที่
กําหนด 

5. สนับสนุนที่พัก / หองประชุมในการใหบริการวิชาการตามราคาที่ศูนยหัวหิน 
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2. คํานิยาม  

 บริการทางวิชาการ หมายถึง  การใหบริการทางวิชาการดานวิชาการ
แกชุมชน ในรูปของการใหเปลากรือการเสียคาใชจาย แกองคกร
ภาครัฐบาล หรือภาคอกชนในชุมชนทองถิ่นโดยอาศัยความรูและ
ความสามารถทางวิชาการของบุคลากรศูนยหัวหินหรือจาก
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามรถที่ทางศูนยหัวหินเชิญมาเปน
วิทยากร 

  ศูนยบริการวิชาการ หมายถึง ศูนยบริการวิชาการแกชุมชน โดยมีที่
ตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

       ศูนยหัวหิน 

 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ หมายถึงคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการแกสังคมของหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
  ผูวาจาง หมายถึง ขอรับการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน 

 
3. ประเภทของการใหบริการทางวิชาการ  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. การฝกอบรม  สัมมนา อภิปราย  บรรยาย 

2. การใหคําปรึกษาทางวิชาการ  และ งานบริการ วิชาการอ่ืน  ๆ

       5. การจัดทําขอเสนอโครงการ ควรมีหัวขอดังตอไปน้ี 
      1. ความเปนมาหลักการและเหตุผล 

       2.  วัตถุประสงคปละขอบเขตของโครงการ 
      3.  ระยะเวลาของโครงการ 
      4. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
      5. คณะผูดําเนินการ 
      6. งบประมาณ 
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ในกรณีเปนโครงการประเภทอบรม- สัมมนา ใหมีหัวขอตอไปน้ีเพิ่มดวย 
 สถานที่จดัอบรมสัมมนา 
 จํานวนและคุณสมบัติของผูเขาอบรม 
 หลักสูตรและหัวขอการอบรม 
 วิทยากร 
 การประเมินผล 
 คาลงทะเบียน 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 โครงการที่มีการออกวุฒิบัตร หรือหนังสือสําคัญ ใหระบุโครงการตาม “เกณฑ

การออกใบรับรองและการลงนาม” แนบทาย 
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กรอบแผนงาน โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2552 – 2556) 

 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.สงเสริมงานวิจัย 1..โครงการสนับสนุน
งานวิจัยใหมีมาตรฐาน 

1.1.1.จํานวนผลงานวิจัยที่เช่ือถือ
ได 

2 เร่ือง ตอป ฝายวิจัยศูนยหัว
หิน 

2.สรางเครือขายความ
รวมมือกับภาครัฐบาล
และเอกชนในชุมชน
ทองถ่ิน 

2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุม
เพื่อแลกเปล่ียนองค

ความรูระหวางเครือขาย 

2.1.1ความสําเร็จของโครงการ 
-ผูเขารวมมีความพึ่งพอใจ 
-ผูเขารวมมีความรูและทักษะการ
นําไปใช 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

ฝายนโยบาย
และแผน 

3.1โครงสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดเผยแพร
ในทองถ่ิน 

4 เร่ือง  ตอป ฝายวิจัยศูนยหัว
หิน 

3.2แผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

ระดับความสําเร็จของแผนการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชนใน

ทองถ่ิน 

ระดับ 4 ฝายนโยบาย
และแผน 

3.บริหารจัดการพันธ
กิจดานการใหบริการ

ของ 

3.3โครงฝกอบรมทักษะ
การใหบริการวิชาการกับ

บุคลากร 
 
 
 

จํานวนบุคลากรของศูนยหัวหินมี
ความรูและความเขาใจและ

ทักษะการใหบริการวิชาการแก
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 ตอ
ป 

ฝายนโยบาย
และแผน 
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แผนการใหบริการวชิาการแกสังคม ของศูนยหัวหิน 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2556) 
ปงบประมาณ (พุทธศักราช) 

 
ช่ือโครงการอบรม 

2552 2553 2554 2555 2556 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร / / /   
โครงการอบรมบุคลิกภาพ  / /   
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ / /    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม / /    
โครงการอบรมเครื่อขาย   /   
โครงการอบรมยาเสพติด  / / / / 

 
โครงการอบรมสิ่งแวดลอม    / / 
โครงการอบรมการใหบริการแบบ 
Service Mind 

  / / / 

โครงการอบรมงานวิจัยแบบประยุกต    / / 
โครงอบรมภาวะผูนําในยุคโลกาภิวัตน    / / 
โครงการอบรมมัคคุเทกศ    / / 
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สวนท่ี4  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 งานบริการวิชาการแกสังคมและเคร่ือขายสัมพันธ (Process Flowchart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาแผนการดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามแผน 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

สรุปผลการดําเนินงาน 

สารสนเทศ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการแกสังคม 

(กรณีการเปนวิทยากร / ท่ีปรึกษาแกหนวยงานอื่น ๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือเชิญจากหนวยงานอื่น 

พิจารณาบุคลากร 

ไปเปนวิทยากร  /  ท่ีปรึกษา 

รวบรวมผลการประเมิน 

สรุปผล 

สารสนเทศ 
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บรรณานุกรม 

 
คูมือการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน ปงบประมาณ 2552-2556 
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