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คํานํา

แผนการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนี้จัดทําเพ่ือกําหนด ระบบ กลไก
เปาหมาย ทิศทาง และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคม และสําหรับใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจ
ของคณะมนุษยศาสตร

การจัดทําแผนการบริการวิชาการนี้เกิดจากการมีสวนรวมของคณาจารย เจาหนาท่ีและบุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และดําเนินการภายใตแนวคิดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นโยบายรัฐบาล นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เนื้อหาของแผนประกอบดวย 4 บทดังนี้
บทท่ี 1 บทนํา มีเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมา วัตถุประสงค ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํา

แผนการบริการวิชาการแกสังคมนี้
บทท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับกรใหบริการวิชาการแกสังคม มีเนื้อหาเก่ียวกับ ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา ควาหมายของคําวาการใหบริการ
วิชาการ ลักษณะของการใหบริการวิชาการ มาตรฐาน ตัวชี้วัดดานการใหบริการวิชาการ

บทท่ี 3 เปาหมาย วิธีการดําเนินงานและการบูรณาการมีเนื้อหาเก่ียวกับเปาหมายและยุทธศาสตรการ
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บทท่ี 4 รายละเอียดโครงการ มีเนื้อหาเก่ียวกับรายชื่อโครงการใหบริการวิชาการ และรายละเอียด
ของโครงการหลักและโครงการยอย

ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณาจารย เจาหนาท่ีและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกทาน ท่ีมีสวนชวยเหลือใหการ
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สังคมนี้จะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบิรการวิชาการของบุคลากรท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ไดกําหนดให
การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันตองใหบริการวิชาการแก
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ การ
ใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ัง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยกวาง รูปแบบการ
ใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือ
เพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนใน
ดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการ
เพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สราง
เครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการ
ใหบริการวิชาการดวย

ภารกิจการบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกซึ่ง

การจะดําเนินงานใหบรรลุตัวบงชี้ตางๆ อยางมีคุณภาพไดนั้น จําเปนตองมี
การดําเนินงานอยางมีระบบ มีเปาหมายและแผนงาน โครงการท่ีชัดเจน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดทําแผนบริการวิชาการแก
สังคมนี้ข้ึน



2

วัตถุประสงค
1. เพ่ือกําหนดระบบ กลไก เปาหมาย ทิศทาง และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินงานดานบริการวิชาการ

แกสังคม
2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการใหบริการ

วิชาการแกสังคม
3. เพ่ือพัฒนาการใหบริการวิชาการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึน
4. เพ่ือใหการดําเนินงานใหบริการวิชาการมีความคลองตัว ถูกตองเหมาะสมตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและระเบียบท่ีเก่ียวของ
5. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกผูปฏิบัติงานใหบริการวิชาการ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคมตามตัวชี้วัด

กําหนดและมีรองรอยหลักฐานการใหบริการวิชาการท่ีครบถวนชัดเจน
2. มีการใชงบประมาณโครงการใหบริการวิชาการเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย
3. การดําเนินงานโครงการใหบริการวิชาการเปนไปดวยความคลองตัว โปรงใส มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรผูใชบริการ และผูใหบริการไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ



บทที่ 2

แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ศอ.บต. และผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา โดยมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

ปรัชญา
“ความรูเยี่ยม เปยมคุณธรรม นําสังคม ธํารงวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน
“ภายในป 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ

มีอัตลักษณ เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม สรางและพัฒนาองคความรูเชิงประยุกต สามารถแกไขปญหา
และพัฒนาทองถ่ิน”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ใหมีมาตรฐานตามวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและชี้นําสังคมได
2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและ

นําผลการวิจัยไปประยุกตใชทางการศึกษาและการแกปญหาของชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการแกสังคม ดวยการถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการใชทรัพยากร

ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนตอชุมชน สนับสนุนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองได
4. อนุรักษ ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และของชาติ

ผลการประเมินดานการใหบริการวิชาการแกสังคมในรอบป 2555

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน

1. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนควรดําเนินการใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา
รวมท้ังการบูรณาการกับการวิจัยก็ควรเปนไปในลักษณะเดียวกันดวย
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2. การเผยแพรความรูสูสาธารณะควรดําเนินการใหหลากหลายชองทาง

แนวทางในการปรับปรุง

1. กําหนดนโยบาย แนวทางนโยบายในการดําเนินงานใหบริการวิชาการ โดยจัดทําเปนประกาศของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2. ประชุมใหความรู ใหคําแนะนําเก่ียวกับการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยแกคณาจารย เจาหนาท่ีและบุคลากร

3. จัดใหมีการเผยแพรความรู ท่ีไดจากการใหบริการวิชาการแกสังคมผานทางเว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ความหมายของคําวา การใหบริการวิชาการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใหความหมายเก่ียวกับการใหบริการ

วิชาการไว ดังนี้
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันการศึกษาและสถาบันท่ีอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนในดานวิชาการ หรือการ
พัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ

โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึงโครงการ
บริการวิชาการท่ีสถาบันจัดข้ึนหรือดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนในชุมชนใน
ดานตางๆ และสามารถทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรูเก่ียวกับ
โครงการตามพระราชดําริการอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชนในดานการเกษตร ฯลฯ

จะเห็นวาการใหบริการวิชาการตองมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาชุมชนใหมีความรู มีความเขมแข็งทาง
วิชาการในดานตางๆ ตามภารกิจของสถาบัน

ลักษณะของการบริการวิชาการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดขอบขายของการบริการวิชาการ

วาสามารถทําไดในหลายรูปแบบ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
5. บริการจัดฝกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
6. บริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดลอม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐและผลิต
10. บริการอ่ืนๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของสถาบัน

มาตรฐาน และตัวช้ีวัดดานการใหบริการวิชาการ
มาตรฐาน และตัวชี้วัดดานการใหบริการวิชาการมีหนวยงานท่ีเก่ียวของไดกําหนดมาตรฐาน ขอบขาย

ไวดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดตัวบงชี้และมาตรฐานการใหบริการวิชาการไว เปน

องคประกอบท่ี 5 ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งมีจํานวน 2 ตัวบงชี้  ดังนี้
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งเปนตัวบงชี้ชนิดกระบวนการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนปการศึกษา และมีคําอธิบายตัวบงชี้และมาตรฐานรวมท้ังเกณฑการประเมิน ดังนี้

คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสราง
สถาบันเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางเปนรูปธรรม

มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย
หมายเหต:ุ เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1 . มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด

มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดาน
ตางๆ ท่ีสัมพันธกับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจ
ใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอมท้ังในดานความรู ความเชี่ยวชาญ
เวลาและจิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน
และจัดทําระเบียบของการใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและ
บุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงาน
ดานตางๆ ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบคุลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน
สังคมตามความถนัดและจุดเนนของสถาบัน

ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

2. มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานประจําดานอ่ืนๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การ
กําหนดใหนักศึกษานําความรู ไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชน

3. มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
วิจัย

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มี
การนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุก
ภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการ
กลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย เปน
ตน

4 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยใหมีสวนรวมของผู
ใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ท้ัง
ในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนําไปใชได
จริง และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันกําหนดไว
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
5. มีการนําผลการประเมินไป
ป รั บ ป รุ ง บู ร ณ า ก า ร ง า น
บริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการผลสัมฤทธิ์ท่ีได
อยางสมํ่าเสมอและเปนรูปธรรม

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ซึ่งเปนตัวบงชี้ชนิด
กระบวนการ เก็บรวบรวมขอมูลเปนปการศึกษา และมีคําอธิบายตัวบงชี้และมาตรฐานรวมท้ังเกณฑการ
ประเมินดังนี้

คําอธิบายตัวบงช้ี : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความ
ตองการและเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการ
และการเผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน:

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน

2. มีความรวมมือดานการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพรสูสาธารณชน
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เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสํารวจความตองการของ
ชุ ม ช น  ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบัน

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทาง
และการจัดทําแผนการบริหารทางวิชาการตามจุดเนนและความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน

2. มีความรวมมือดานการบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ

สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผู มีสวนรวมจากชุมชนภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพท่ีใหบริการ มารวมมือ
ร ว มพลั ง (Collaboration) ในลั กษณะของกา รส ร า ง เ ครื อข า ย
(Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความ
รวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของ
การปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใช พัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษา
แนะนําและจัดใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความเขาในรวมกันของ
ภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน

3. มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคมวาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและ
ทางออม มีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษาอาจารย และบุคลากรผู
ใหบริการ ท้ังในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การ
สื่อสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน
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เกณฑมาตรฐาน ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่ ง
ประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย
ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมท้ังการควบคุมและ
การกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ี
ชัดเจนมีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน

สถาบันมีการพัฒนาความรูจากการใหบริการทางวิชาการสงเสริมใหเกิด
กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมท้ัง
ผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณใน
การใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการ
บริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ

2. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
การประกันคุณภาพดานการใหบริการวิชาการไว ดังนี้ “การใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนประโยชนเปนท่ี
พ่ึงและเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะ สอดคลอง เพ่ือเสริมสรางความ
ม่ันคงและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมบทบาททาง
วิชาการ และวิชาชีพของสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาสังคมเรียนรู และสังคมความรู โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบสาธารณะ”

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย เปนตัวบงชี้ชนิดผลผลิต เก็บขอมูลเปนปการศึกษา ซึ่งมีคําอธิบายตัวบงชี้
วิธีการคํานวณ เกณฑการประเมิน และขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

คําอธิบายตัวบงช้ี
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน

หรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการ
พัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการท่ีมี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
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1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบงชี้ตองมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีท้ังสอง

ประเภท และในการประเมินตัวบงชี้นี้ตองมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีสอง
ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน

วิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา :

1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู
และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชา
ใหม

2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน และ
โครงการวิชาการท่ีเปนตัวหารหรือเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนินการในปท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน และ
การวิจัยก็ได

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังการประเมิน
ในระดับคณะและระดับสถาบัน

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร เปนตัวบงชี้
ชนิดผลผลิต เก็บขอมูลเปนปการศึกษา ซึ่งมีคําอธิบายตัวบงชี้ วิธีการคํานวณ เกณฑการประเมิน และขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้

คําอธิบายตัวบงช้ี :

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ
X  100
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โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ีสถาบันจัดข้ึน
เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแก
ชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองไดตาม
ศักยภาพของตน

ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ
ทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน

4. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรท่ีสรางประโยชน
ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร

5. ตอเนื่อง หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ป ข้ึนไป
6. ยั่งยืน หมายถึงมีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป
7. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได

หมายเหตุ :
สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใชโครงการ/

กิจกรรมใหมท่ีปรากฏอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปนโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได โดย สมศ. จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา



บทที่ 3

เปาหมาย วิธีการดําเนินงานและการบูรณาการ

เปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงาน

ตัวบงช้ี มาตรฐานการดําเนินงาน เปาหมาย ยุทธศาสตร
ตัวบงช้ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม ซึ่งเปนตัวบงชี้
ชนิดกระบวนการ เก็บรวมรวมขอมูลเปน
ปการศึกษา และมีคําอธิบายตัวบงชี้และ
มาตรฐานรวมท้ังเกณฑการประเมิน

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
วิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก

5 ขอ 1. จัดทําแผนการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม
2. ประชุมคณาจารยเพ่ือชี้แจงการวางแผน
จัดทําโครงการใหสามารถบูรณาการกับพันธกิจ
ตางๆ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ
4. สงเสริมการจัดการความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการใหบริการวิชาการ
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ตัวบงช้ี มาตรฐานการดําเนินงาน เปาหมาย ยุทธศาสตร
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม เปน
ตัวบงชี้ชนิดประบวนการ เก็บรวบรวม
ขอมูลเปนปการศึกษา

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป พัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน

5 ขอ 1. กําหนดใหมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน วยงานวิชาชีพกอนดํา เนินการจัด ทํา
แผนงานโครงการ ทุกโครงการ
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสถานศึกษาหรือพันธ
กิจขององคการบริหารสวนตําบลเทศบาล
3. กําหนดใหมีการประเมินประโยชนและ
ผลกระทบทุกโครงการ
4. สงเสริมการจัดการความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการใหบริการวิชาการ
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ตัวบงช้ี มาตรฐานการดําเนินงาน เปาหมาย ยุทธศาสตร
ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการนําความรู
และประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย เปนตัวบงชี้
ชนิดผลผลิต เก็บขอมูลเปนปการศึกษา

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวน
รวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดย
คงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือ
ชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

5 ขอ 1 . พัฒนาการจัด ทําแผนการดํ า เนินงาน
โครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
2. พัฒนาการวางแผนจัดทําโครงการให
สามารถบูรณาการกับพันธกิจตางๆได
3. สงเสริมการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
4. สงเสริมการจัดการความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการใหบริการวิชาการ

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกร เปนตัวบงชี้ชนิดผลผลิตเก็บ
ขอมูลเปนปการศึกษา

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือ
โครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกรไดเรียนรู
และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ
ของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือ
ยั่งยืน

6 ขอ 1 . พัฒนาการจัด ทําแผนการดํ า เนินงาน
โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม
2. พัฒนาการวางแผนจัดทําโครงการให
สามารถบูรณาการกับพันธกิจตางๆ
3. สงเสริมการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
4. สงเสริมการจัดการความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการใหบริการวิชาการ
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ตัวบงช้ี มาตรฐานการดําเนินงาน เปาหมาย ยุทธศาสตร
4. ขอมูลท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือ
โครงการของชุมชนหรือองคกรท่ีสรางประโยชน ความ
เขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร
5. ตอเนื่อง หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป
6. ยั่งยืน หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป
7. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได
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วัตถุประสงค เปาหมาย และตัวช้ีวัดโครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2556
1. โครงการบริการวิชาการในพื้นท่ีท่ัวไป (สามจังหวัดชายแดนใต)
ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด
1 โครงการเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษใหเขาใจพรอมกาว
ไปสูประชาคมอาเซียน รุนท่ี 2

1 . เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร อ า น
ภาษาอังกฤษใหเขาใจ แกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา
2. เพ่ือเสริมสรางทัศนคติและแรงจูงใจท่ีดี
ตอการอานภาษาอังกฤษแกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัด
ยะลา จํานวน 30 คน

1. สําเร็จตามวัตถุประสงค ไมนอยกวารอย
ละ 80
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
อยูในระดับมาก
3. นักเรียนผูเขารวมโครงการไมต่ํากวารอย
ละ 80 มีค ว ามพร อม ในการ เ รี ย น รู
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง

2 โครงการอบรมการเขียนและ
ประเมินผลโครงการแบบมีสวน
รวม

1. เพ่ืออบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และเอกชน ท่ีสนใจเก่ียวกับโครงการและ
การประเมินผลโครงการ
2 . เ พ่ื อส ง เ ส ริ มกา รบริ ก า ร สั ง คม กับ
ประชาชนท่ีสนใจและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. เ พ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของกลุม
องคกรชุมชนตางๆ กับการบริหารงานและ
พัฒนาทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐแบบมี
สวนรวม

ตัวแทนนักศึกษา ในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร ไมนอยกวา 30 คน
พรอมดวยตัวแทนกลุมองคกรชุมชน
บุคลากรทองถ่ินและเจาหนาท่ีของรัฐ
ประมาณ 30 คน มาดําเนินการใน
พ้ืนท่ีตางๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต
ไดรวมกิจกรรมกรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ

1. บุคคลท่ีเก่ียวของกับโครงการใน 3 กลุม
อันไดแก ตัวแทนนักศึกษา คนในชุมชนท่ี
เปนพ้ืนท่ีใหบริการชุมชนรวมท้ังบุคลากร
ทองถ่ิน ท่ีเขารวมโครงการกิจกรรมตางๆ
ไดรับความรูดานทักษะ และระดับทักษะ
ตามเนื้อหาท่ีจัดให ไมนอยกวารอยละ 75
2. มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
โครงการไมต่ํากวารอยละ 80
3. ระดับความพึงพอใจของบุคคลท่ีเก่ียว
ของกับโครงการใน 3 กลุมท่ีมีตอโครงการ
ไมต่ํากวารอยละ 80
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ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด
3 โครงการคายเยาวชนรักการ

อาน
1. เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความเขาใจใน
เรื่องการอาน
2. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีนิสัยรักการอานและมี
วิธีการอานท่ีถูกตอง

เยาวชนในสามจั งหวัดชายแดน
ภาคใตจํานวน 60 คน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด มีคะแนนทดสอบการปฏิบัติ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของคะแนน
เต็ม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด สามารถนําความรูไปใชประโยชน
ได
3. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด
มีความพึงพอใจในโครงการระดับดีข้ึนไป
4. มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของ
โครงการไมต่ํากวารอยละ 80

4 โครงการอบรมภาษามลายูเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับบุคลากรของ
รัฐเพ่ือเตรียมพรอมสูอาเซียน

1. เพ่ือฝกอบรมทักษะการสื่อสารดานภาษา
มลายู
2. เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง

บุคลากรในทองถ่ินของรัฐจํานวน
100 คน

1. จํานวนผูเขารวมอบรมมากหรือเทากับ
รอยละ 80 ของผู เขารวมอบรมท้ังหมด
สามารถสื่ อสารภาษามลายู ได  โดย มี
คะแนนทดสอบการปฏิบัติมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2. ผูเขารวมอบรมมากกวาหรือเทากับ



18

ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด
รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมท้ังหมด มี
ความพึงพอใจในโครงการในระดับดีข้ึนไป
3. มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
โครงการไมต่ํากวารอยละ 80

5 โ คร งกา รอบรมปฏิ บั ติ ก า ร
จั ดการครู สอนสั งคม ศึกษา
จังหวัดชายแดนใต

1 . เ พ่ื อ ใ ห ค รู มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพ่ือใหครูมีทักษะการจัดการเรียนการ
สอนสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1. ครูผูสอนสาระวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาจํานวน 15 คน
2. ครูผูสอนสาระวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 20 คน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีไดรับองค
ความรู จ ากการอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก าร
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดรอยละ
80
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจท่ีได
เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ รอยละ 80 มี
ความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป
3. มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
โครงการไมต่ํากวารอยละ 80

6 โครงการเผยแพรใหความรูทาง
กฏหมายวาดวยนิติกรรมและ
สัญญาทางธุรกิจ

1. เพอใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการเกิด
ความรู ความเขาใจในหลักกฎหมายวาดวย
นิติกรรมสัญญาและสัญญาทางธุรกิจ
2. เผยแพรความรู เ ก่ียวกับกฎหมายนิติ
กรรมสัญญาและสัญญาทางธุรกิจ ตลอดจน
ขอมูลและผลงานของคณะนําเสนอตอ
ชุมชน

ประชาชนและ เย าว ชนผู ส น ใ จ
จํานวน 90 คน

1. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 มีความรู  ความเขาใจทาง
กฎหมายวาดวยนิติกรรมสัญญาและสัญญา
ทางธุรกิจ
2. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 มีความพึงพอใจการจัดโครงการ
บริการวิชาการไมนอยกวาระดับดีข้ึนไป
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3. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีรับ
ไปปรับและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวา
ดวยนิติกรรมสัญญาและสัญญาทางธุรกิจ
กําหนดและวางบรรทัดฐานไว
4. เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือและการเรียนรู
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับชุมชน
ในเรื่องของระบบกระบวนการยุติธรรม
ตลอดจนสรางความรูและสรางความเขาใจ
ในสวนนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการจะให
สังคมเกิดความสงบสุขและสันติสุขอยาง
ยั่งยืนตอไป ตามหลักการท่ีวา เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา

3. มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
โครงการไมต่ํากวารอยละ 80

7 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสารใหกับบุคคลท่ัวไป

1 . เ พ่ื อ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก ชุ ม ช น
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ
2. เพ่ือเพิมพูนความรูและประสบการณของ
อาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร

เยาวชนในสามจั งหวัดชายแดน
ภาคใตจํานวน 40 คน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของท้ังหมด สามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนได
2. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 ของท้ังหมด มีความพึงพอใจ
โครงการในระดับดีข้ึนไป
3. มีการดําเนินงานบรรลเุปาหมายโครง
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การไมต่ํากวารอยละ 80

8 ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ด า น
กระบวนการชุ มชน  ตํ าบล
ทรายขาว  อํ า เภอ โคก โพธิ์
จังหวัดปตตานี**

1.เพ่ือปรับปรุงขอมูลของชุมชนท่ีกําหนดให
เ ป น พ้ื น ท่ี ใ ห บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่ งสามารถ
เชื่อมโยงกับทองถ่ินและใชประโยชนในการ
วางแผนใหบริการวิชาการแกพ้ืนท่ีไดอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
2.เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูในการคนหา
ปญหา วิเคราะหปญหา และกําหนดแนว
ทางแกไขปญหารวมกันระหวางคนในชุมชน
ผู นํ า ชุ มชน  ผู นํ า ท อ ง ถ่ิ น  โ ด ย ใ ช เ ว ที
ประชาคมในการขับเคลื่อนไปสูการวางแผน
และโครงการใหบริการวิชาการท่ีสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของชุมชนตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3.เพ่ือสนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยี
ท่ีเ ก่ียวของกับการสรางองคความรูดาน
กระบวนกา รชุ มชน  ท่ี ส อดคล อ ง กั บ
ทรัพยากรท่ีมีอยูแลวในชุมชนใหสามารถ

1.สํ ารวจขอมูลปญหาและความ
ตองการของชุมชนทุกดาน  จํานวน
1 ครั้ง รวม 6 หมูบาน และสรุป
เปนขอมูลระดับตําบล  ระยะเวลา 6
วัน
2.จัดเวทีประชาคมเ พ่ือนํ าเสนอ
ขอมูลปญหา ความตองการของ
ชุมชน และจัดทําแผนงาน/โครงการ
บริการวิชาการ และสรุปผลการ
ใ ห บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ใ น ป 2556
จํานวน 2 ครั้ง  ระยะเวลา 4 วัน
3.ฝกอบรมผูนํากลุม/องคกรชุมชน
เรื่ อ งกา รสร า งอ งค คว ามรู ด า น
กระบวนการชุมชน จํานวน 60 คน
ระยะเวลา 3 วัน
4.ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ป 2556 ท่ีไดจากเวทีประชาคม
ระยะเวลา 60 วัน

1. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
ร อยละ 80 มีความรู ค ว าม เข า ใจ ใน
กระบวนการจัดทําแผนงานโครงการของ
เวทีประชาคมตําบล โดยมีคะแนนทดสอบ
ความรูความเขาใจ อยางนอยรอยละ 80
ของคะแนนเต็ม
2.ผูนํากลุม/องคกรชุมชน มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 มีความรูความเขาใจ
เรื่องการสรางองคความรูดานกระบวนการ
ชุมชน โดยมีคะแนนทดสอบความรูความ
เขาใจ อยางนอยรอยละ 80 ของคะแนน
เต็ม
3. การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมาย
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด
4.ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 มีความพึงพอใจโครงการใน
ระดับดี
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เปนแหลงเรียนรูท่ีสมบูรณแบบ สําหรับคน
ในชุมชน ชุมชนขางเ คียง บุคคลท่ัวไป
ตลอดจนนักศึกษา และคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

** มีโครงการยอยของโครงการนี้อีก 12 โครงการ
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โครงการยอย หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นท่ี

ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด
1 ฝกอบรมปฏิบัติการสง เสริม

อาชีพการเพาะเห็ด
1. เ พ่ือใหประชาชนตําบลทรายขาวได
เรียนรูการประกอบอาชีพเสริมดวยการ
เพาะเห็ด
2. เพ่ือใหประชาชนตําบลทรายขาวสามารถ
ประกอบอาชีพเสริม เ พ่ิมรายได ให กับ
ครอบครัว

ประชาชนตําบลทรายขาว อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานีท่ีสนใจเขา
รวมโครงการ จํานวน 36 คน

1.จํานวนผูเขารวมโครงการฝกอบรมการ
เพาะเห็ดไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการท้ังหมดมีความรู ความ
เขาใจในกระบวนการและวิธีการเพาะเห็ด
2. จํานวนผูเขารวมโครงการฝกอบรมการ
เพาะเห็ดไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผู เขารวมโครงการท้ังหมดสามารถนํา
ความรูในการเพาะเห็ดไปประกอบอาชีพ
เสริม
3. ผูเขารวมโครงการฝกอบรมการเพาะเห็ด
ไมนอยกว ารอยละ 80 ของผู เข าร วม
โครงการ ท้ั งหมด มีความพึงพอใจใน
โครงการในระดับดข้ึีนไป

2 คายเยาวชนคนพัฒนา สาน
สัมพันธครอบครัว  เปดรั้ วสู
อาเซียน

1.เพ่ือใหเยาวชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การกอตั้งประชาคมอาเซียน
2 . เ พ่ื อ ให เ ย าวชน ใช เ วลาว า ง ให เป น
ประโยชน

1.จัดกิจกรรมอบรมใหความรูคาย
เยาวชนคนพัฒนา สานสัม พันธ
ครอบครัว เปดรั้วสูอาเซียน เยาวชน
และผูปกครองผู เขารวมโครงการ
จํานวน 110 คน (6หมูบาน)

1.จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการกอตั้ง
และการเตรียมวามพรอมสูประชาคม
อาเซียน โดยใชแบบทดสอบความรูความ
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3. เ พ่ือส ง เสริมการสร างความสัมพันธ
ระหวางเยาวชนและผูปกครอง

2.จัดคายเยาวชนคนพัฒนา สาน
สัมพันธครอบครัว เปดรั้วสูอาเซียน
เยาวชนผูเขารวมโครงการ จํานวน
50 คน (6หมูบาน)

เขาใจ รอยละ 80 หรือมากกวา ของ
เยาวชนท่ีเขารวม มีความเขาใจอยูในระดับ
ดี
2. จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดสามารถนําความรูไปใชประโยชน
ได
3. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด
มีความพึงพอใจในโครงการในระดับดีข้ึนไป

3 การฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ
ชุมชนจากมะพราวและสมุนไพร
พ้ืนบานเพ่ือความพอเพียงใน
ชุมชน

1.เพ่ือใหความรูกับกลุมชาวบานในการแปร
รูปผลิตภัณฑจากมะพราว และการนํา
สมุนไพรพ้ืนบานมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ี
มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
2.เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของ กลุมชาวบาน
ตําบลทรายขาวใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีสุข
3. เ พ่ือใหกลุมชาวบานตําบลทรายขาว
สามารถลดรายจายในครัวเรือนและมีการ
เพ่ิมรายไดจากการขาย ผลิตภัณฑ

สมาชิกของกลุมผลิตภัณฑชุมชนจาก
มะพราวตําบลทรายขาวจํานวน 40
คน

1.กลุมชาวบานตําบลทรายขาวท่ีเขารวม
ฝกอบรม มีความรูในการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากการฝกอบรมดังตอไปนี้ น้ํามันมะพราว
สกัดเย็น น้ํามันบํารุงรากผม เซรั่มบํารุงราก
ผม แชมพูจากสมุนไพรพ้ืนบาน น้ํามันนวด
กระชับสั ดส วน  สบู ท่ี มี ส วนผสมของ
สมุนไพรพ้ืนบาน ครีมขัดผิวจากไขมะพราว
2.กลุมชาวบานตําบลทรายขาวตําบล
ทรายขาว รอยละ 80 ท่ีเขารวมฝกอบรมมี
ความพึงพอใจโครงการอยูในระดับดี
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4 อบรมปฏิบัติการจัดการขยะ

ชุมชนอยางยั่งยืน
1. เพ่ือใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการขยะ
ชุมชนอยางยั่งยืน
2. เพ่ือใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการคัด
แยกขยะไดอยางถูกตอง
3. เ พ่ือใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการ
สามารถเพ่ิมมูลคาวัสดุท่ีเหลือใชโดยการ
ผลิตเปนอาหารสัตวและผลิตน้ําหมักชีวภาพ
ได
4. เพ่ือใหประชาชนท่ีเขารวมโครงการ
สามารถนําความรูจากการอบรมไปใช
ประโยชนในการจัดการและเพ่ิมมูลคาขยะ
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชนในชุมชนตําบลทรายขาว
อํา เภอโคกโพธิ์  จั งหวั ดปตตานี
จํานวน 50 คน

1.จํานวนประชาชนท่ีเขารวมโครงการ
มากกว าหรือ เท า กับรอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการท้ังหมด มีความรูความ
เขาใจในเรื่องการจัดการขยะชุมชนอยาง
ยั่งยืน
2. จํานวนประชาชนผูเขารวมโครงการ
มากกว าหรือ เท า กับรอยละ 80 ของ
ผู เขารวมโครงการท้ังหมด สามารถนํา
ความรูจากการอบรมไปใชประโยชนได
3. ประชาชนผูเขารวมโครงการมากกวา
หรือเท า กับรอยละ 80 ของผู เขารวม
โครงการ ท้ังหมด มีความพึงพอใจตอ
โครงการอยูในระดับมากข้ึนไป

5 สรางอาชีพการทําเครื่องแกง
กลุมแมบาน ตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

1. เพ่ือใหแมบานมีความสามารถในผลิต
เครื่องแกง จํานวนมากได
2.เพ่ือสงเสริมอาชีพดานการผลิตเครื่องแกง
ชนิดตาง

แมบานตําบลทรายขาว อําเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปตตานี จํานวน 36 คน

1.จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดมีความสามารถในผลิตเครื่องแกง
เผ็ด แกงสม แกงกะทิ จํานวนมากได
2.จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
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ท่ี ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด
3. ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด
มีความพึงพอใจในโครงการในระดับดีข้ึนไป

6 สงเสริมกิจกรรมเยาวชนดาน
ก า ร แ ส ด ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
พ้ืนบาน จังหวัดชายแดนภาคใต
(ซัมเปง)

1.เพ่ือใหเยาวชนมีความรูและสามารถแสดง
ซัมเปงได
2.เพ่ือใหเยาวชนสามารถถายทอดความรูแก
กลุมเยาวชนใกลเคียงไดโดยในลักษณะ
เครือขายความรู

อบรมเยาวชนจํานวน 36 คน 1.จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดสามารถแสดงซัมเปงได  โดยมี
คะแนนทดสอบการปฏิบัติมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
2.จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมดสามารถนําความรูไปใชประโยชน
ได
3.ผูเขารวมโครงการมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด
มีความพึงพอใจในโครงการในระดับดีข้ึนไป
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การบูรณาการของโครงการใหบริการวิชาการและงบประมาณ

ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน งบประมาณ
(บาท)

1 เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษให
เขาใจพรอมกาวไปสูประชาคมอาเซียน
รุนท่ี 2

Ms.Cecilia M. Valdez นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา
จํานวน 30 คน

1.การเรียนการสอน
- รายวิชาการฟงและการพูด
- รายวิชาการฟงและการพูด
เพ่ือการสื่อสาร

115,703

2 อบรมการเขียนและประเมินผลโครงการ
แบบมีสวนรวม

อ.สุปรีญา นุนเกลี้ยง ตัวแทนนักศึกษา ในหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร ไมนอยกวา 30 คน พรอมดวย
ตัวแทนกลุมองคกรชุมชนบุคลากรทองถ่ิน
และเจาหนาท่ีของรัฐ ประมาณ 30 คน มา
ดําเนินการในพ้ืนท่ีตางๆ ใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต ไดรวมกิจกรรมกรรมบูรณา
การการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ

- 50,000

3 คายเยาวชนรักการอาน อ.สวพร จันทรสกุล เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 60 คน

การเรียนการสอน
- รายวิชาการอาน

144,500

4 อบรมภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
บุคลากรของรั ฐ เ พ่ือ เตรี ยมพรอมสู
อาเซียน

อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ บุคลากรในทองถ่ินของรัฐจํานวน 100 คน 1.การเรียนการสอน
- รายวิชาภาษามลายูเพ่ือการ
สื่อสาร

104,380
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ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน งบประมาณ
(บาท)

- รายวิชาภาษามลายูเพ่ือการ
สื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2.การวิจัย
- เรื่องปญหาการออกเสียง
ภาษามลายูของบุคลากรของ
รัฐท่ีเขารวมอบรมภาษามลายู
เพ่ือการสื่อสาร
- เรื่องทัศนคติตอภาษามลายู
ของบุคลากรของรัฐท่ีผูเขารวม
อบรมภาษามลายู เ พ่ือการ
สื่อสาร

5 อบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนสังคมศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต

อ.มลิวรรณ รักษวงศ 1. ครูผูสอนสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น โ ร ง เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษาจํานวน 15 คน
2. ครูผูสอนสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น โ ร ง เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาจํานวน 20 คน

การเรียนการสอน
- รายวิชาประวัติศาสตรไทย
- ร า ย วิ ช า เ หตุ ก า รณ โ ล ก
ปจจุบัน

57,200

6 เผยแพรใหความรูทางกฎหมายวาดวยนิติ
กรรมและสัญญาทางธุรกิจ

อ.ฐานนท มณีนิล ประชาชนและเยาวชนผูสนใจ จํานวน 90
คน

- 84,450
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ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน งบประมาณ
(บาท)

7 พัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
ใหกับบุคคลท่ัวไป

อ.วรากร แซพุน เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 40 คน

- 117,600

8 สรางองคความรูดานกระบวนการชุมชน
ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี**

อ.ศรีประไพ อุดมละมุล 1.สํารวจขอมูลปญหาและความตองการ
ของชุมชนทุกดาน  จํานวน 1 ครั้ง รวม 6
หมูบาน และสรุปเปนขอมูลระดับตําบล
ระยะเวลา 6 วัน
2.จัดเวทีประชาคมเพ่ือนําเสนอขอมูล
ปญหา ความตองการของชุมชน และ
จัดทําแผนงาน/
โครงการบริการวิชาการ และสรุปผลการ
ใหบริการวิชาการ ในป 2556จํานวน 2
ครั้ง ระยะเวลา 4 วัน
3.ฝกอบรมผูนํากลุม/องคกรชุมชนเรื่อง
การสรางองคความรูดานกระบวนการ
ชุมชน จํานวน 60 คน ระยะเวลา 3 วัน
4.ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ป
2556 ท่ีไดจากเวทีประชาคม ระยะเวลา
60 วัน

การเรียนการสอน
1. กระบวนการพัฒนาชุมชน
2 . ชุ ม ช น ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
วิ เ ค ร าะห ป ญหาแนวทา ง
การศึกษา
3. การวางแผนพัฒนาชุมชน
4. วิทยากรกระบวนการ
5 . การบริหารงาน พัฒนา
ชุมชน
6. เครือขายการเรียนรูในงาน
พัฒนาชุมชน

1,000,000

รวม 1,673,833
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** มีโครงการยอยของโครงการนี้อีก 12 โครงการ

การบูรณาการของโครงการยอยของโครงการหนึ่งคณะหนึ่งพื้นท่ี พัฒนาเครือขายและการจัดทําฐานขอมูล

ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน งบประมาณ
(บาท)

1 ฝกอบรมปฏิบัติการสงเสริมอาชีพการ
เพาะเห็ด

อ.ซูลฟกอร มาโซ ประชาชนตําบลทรายขาว อําเภอโคก
โพธิ์  จั งหวัดปตตานี ท่ีสนใจเขารวม
โครงการ จํานวน 36 คน

- 133,220

2 คายเยาวชนคนพัฒนา สานสัมพันธ
ครอบครัว เปดรั้วสูอาเซียน

อ.นินุสรา มินทราศักดิ์ 1 . จั ด กิจกรรมอบรมใหความรู ค า ย
เ ย า ว ช น ค น พั ฒ น า ส า น สั ม พั น ธ
ครอบครัว เปดรั้วสูอาเซียน เยาวชนและ
ผูปกครองผู เขารวมโครงการ จํานวน
110 คน (6หมูบาน)
2.จัดคายเยาวชนคนพัฒนา สานสัมพันธ
ครอบครัว เปดรั้วสูอาเซียน เยาวชน
ผู เข าร วมโครงการ จํานวน 50 คน
(6หมูบาน)

1. การเรียนการสอน
- รายวิชาการจัดนันทนาการ
ในชุมชน
2. การวิจัยเรื่องความคาดหวัง
ของประชาชนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ตอการใหบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

246,480

3 การฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนจาก
มะพราวและสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือความ
พอเพียงในชุมชน

อ.เวคิน วุฒิวงศ สมาชิกของกลุมผลิตภัณฑชุมชนจาก
มะพราวตําบลทรายขาวจํานวน 40 คน

1. การเรียนการสอน
-รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

80,090
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ท่ี ช่ือโครงการ ผูรับผิดชอบ ผูรับบริการ การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน งบประมาณ
(บาท)

4 อบรมปฏิบัติการจัดการขยะชุมชนอยาง
ยั่งยืน

อ.ทัศณา เก้ือเสง ประชาชนในชุมชนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี จํานวน
50 คน

1. การเรียนการสอน
- ร า ย วิ ช าภู มิ ศ า สต ร ก า ร
ทองเท่ียวไทย

100,000

5 สรางอาชีพการทําเครื่องแกงกลุมแมบาน
ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี

อ.อารยา ชินวรโกมล แมบานตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี จํานวน 36 คน

- 80,000

6 สงเสริมกิจกรรมเยาวชนดานการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ซัมเปง)

อ.สุพัตรา รุงรัตน อบรมเยาวชนจํานวน 36 คน - 126,320



บทที่ 4

รายละเอียดโครงการ

การใหบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2556 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีท้ังหมด 8 โครงการใหญ ไดรับงบประมาณโดยรวม เปน 1,673,833 บาท (หนึ่ง
ลานหกแสนเจ็ดหม่ืนสามพันแปดรอยสามสิบสามบาท) ไดแก

1. โครงการเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจพรอมกาวไปสูประชาคมอาเซียน รุนท่ี 2
2. โครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการแบบมีสวนรวม
3. โครงการคายเยาวชนรักการอาน
4. โครงการอบรมภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคลากรของรัฐเพ่ือเตรียมพรอมสูอาเซียน
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนสังคมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต
6. โครงการเผยแพรใหความรูทางกฎหมายวาดวยนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ
7. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใหกับบุคคลท่ัวไป
8. โครงการสรางองคความรูดานกระบวนการชุมชน ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

สําหรับโครงการท่ี 8 คือ โครงการหนึ่งคณะหนึ่งพ้ืนท่ี โครงการสรางองคความรูดานกระบวนการ
ชุมชน ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ไดแยกยอยออกเปน 6 โครงการ เปน ตามรายชื่อ
โครงการและกิจกรรมดังนี้

1. โครงการฝกอบรมปฏิบัติการสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
2. โครงการคายเยาวชนคนพัฒนา สานสัมพันธครอบครัว เปดรั้วสูอาเซียน
3. โครงการการฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชนจากมะพราวและสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือความพอเพียง

ในชุมชน
4. โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการขยะชุมชนอยางยั่งยืน
5. โครงการสรางอาชีพการทําเครื่องแกงกลุมแมบาน ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
6. โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชนดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน จังหวัดชายแดนภาคใต

(ซัมเปง)
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