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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
หลั ก สู ต รสำขำวิ ช ำรั ฐ ประศำสนศำสตร์ และรั ฐ ศำสตร์ เดิ ม เป็ น หน่ ว ยงำนหนึ่ ง สั ง กั ด คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 หลักสูตรสำขำวิชำรัฐประศำสน
ศำสตร์ สังกัดอยู่ภำควิชำเศรษฐศำสตร์และกำรเมือง รับผิดชอบสอนวิชำด้ำนรัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ และ
นิติศำสตร์ ให้กับนักศึกษำครุศำสตรบัณฑิต วิชำเอกสังคมศึกษำ และวิชำพื้นฐำน วิชำเลือก แก่นักศึกษำใน
ระดับปริญญำตรี ในขณะนั้น ส่วนหลักสูตรสำขำวิชำรัฐศำสตร์ สังกัดภำควิชำสังคมวิทยำ รับผิดชอบ
สอนวิชำด้ำนสังคมวิทยำให้กับ นักศึกษำครุศำสตรบัณฑิต วิชำเอกสังคมศึกษำ และนักศึกษำครุศำสตร
บัณฑิต วิชำเอกพัฒนำชุมชน รวมทั้งวิชำพื้นฐำน และวิชำเลือกแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี
ในปี พ.ศ. 2538 วิ ท ยำลั ย ครู ม หำสำรคำม ได้ ย กฐำนะเป็ น สถำบั น รำชภั ฏ มหำสำรคำมตำม
พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 ภำควิชำเศรษฐศำสตร์และกำรเมือง ได้เปิดกำรเรียนกำรสอน
หลั กสู ตรศิล ปศำสตรบั ณฑิต (รั ฐ ประศำสนศำสตร์) เป็นปีแรก และภำควิช ำสั งคมวิทยำ ก็ได้เ ปิดสอน
หลักสูตร ศิลปศำสตรบัณฑิต (กำรพัฒนำชุมชน) ขึ้นมำอีกหลักสูตรหนึ่งในปีเดียวกันนี้
ในปี พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏมหำสำรคำม ได้ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏแต่ละแห่งมีฐำนะเป็นนิติ
บุคคล และเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณในสำนักงบประมำณ คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ในช่ว งดังกล่ ำวนี้ ได้มีกำรเปลี่ ย นแปลงภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสั ง คมศำสตร์ขึ้น โดย
หน่วยงำนภำยในระดับภำควิชำได้ยุบเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชำ และภำยหลังโปรแกรมวิชำได้เปลี่ยนเป็น
หลักสูตรสำขำวิชำ โดยมีหลักสูตรสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รับผิ ดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร
บัณฑิต (รป.บ) และหลักสูตรสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.กำร
พัฒนำชุมชน)
ใน พ.ศ. 2550 หลักสูตรสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน ได้ยกร่ำงหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต (ร.บ.) และ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย ให้เปิด รับนักศึกษำได้ในปีเดียวกัน โดยมี 2 สำขำวิชำเอกคือ
สำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครอง และสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรสำขำวิชำพัฒนำ
ชุมชน มำเป็นหลักสูตรสำขำวิชำรัฐศำสตร์ หลักสูตรสำขำวิชำทั้ง 3 หลักสูตร ได้เปิดทำกำรเรียนกำรสอน
ดังนี้ คือ หลักสูตรสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์สำหรับภำคปกติ ภำค กศ.บป. สำขำกำรปกครองท้องถิ่น และสำขำกำรจัดกำรกำรคลัง
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ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย รำชภัฏมหำสำรคำมกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และได้
เปิดสอนหลั กสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรสำขำรัฐศำสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร
รัฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครอง และสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน ในภำคปกติ และได้เปิด
สอนหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต (ร.ม.) สำขำวิชำกำรปกครอง และสำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ในปัจ จุบันนี้ โดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ในกำรประชุมครั้งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2557 อนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ เป็น
หน่วยงำนที่มีฐำนะเทียมเท่ำคณะโดยแยกสำขำรัฐประศำสนศำสตร์และสำขำรัฐศำสตร์ ออกจำกวิทยำลัย
กฎหมำยและกำรปกครองตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎำคมพ.ศ. 2557 มีหน้ำที่ผลิตบัณฑิตทำงด้ำนรัฐศำสตร์
และรั ฐ ประศำสนศำสตร์ ท ำกำรสอน วิ จั ย บริ ก ำรวิ ช ำกำร และท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ และสำขำวิชำรัฐศำสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตทำงด้ำนรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ โดยจัดกำรเรียนกำรสอน ผลิตผลงำนวิจัย บริกำร
วิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และมีกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปกครองรุ่น
ใหม่ ให้มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำ ใช้หลักธรรมำภิบำลเป็นหลักในกำรบริหำรที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)เป็นกำรนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้ำงภูมิคุ้มกัน ในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรพัฒนำคนและสังคมไทยให้มีคุณภำพ มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกร และได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และควำมคิดสร้ำงสรรค์ บนพื้นฐำนกำรผลิ ตและกำรบริโ ภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่โครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำง
สมบูรณ์ ขณะเดียวกันยังจำเป็นต้องบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ที่ต้องกำรพัฒนำคน
ไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะเป็นฐำนในกำรพัฒนำประเทศให้ บังเกิดผลในทำง
ปฏิบัติได้อย่ ำงเป็น รู ปธรรม ภำยใต้หลั กกำรพัฒ นำพื้นที่ภ ำรกิจ และกำรมีส่ว นร่ว มของทุกภำคส่ วนใน
สังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแผนแม่บทให้คณะ/ศูนย์/สำนักจัดทำแผนพัฒนำฯให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยต่อไป
คณะรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน
ศำสตร์(พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ภำยใต้กรอบและแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย ประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ บุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีสำระสำคัญ
ดังนี้
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรอบคิดสำคัญในกำรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจอำศัยรำกฐำนแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญำมหำวิ ท ยำลั ย ทุ น เดิ ม ที่ สั่ ง สมและผลกำรวิ เ ครำะห์ ปั จ จั ย ส ำคั ญ ภำยในสั ง คมมหำวิ ทยำลั ย ฯ
พระรำชบั ญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
(พ.ศ. 2560-2574) แผนยุ ทธศำสตร์ พั ฒ นำจัง หวัด มหำสำรคำม (พ.ศ. 2561-2564) นโยบำยของสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม วิสัยทัศน์ นโยบำย ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของอธิกำรบดีและทีมงำนใน
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม พ.ศ. 2560-2564 นโยบำยและจุดเน้นกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ มหำสำรคำมประจ ำปี งบประมำณพ.ศ. 2562 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุต ถึงนำค อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม รวมถึงพลวัตของสังคมระดับประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ในอนำคต ทั้งนี้เพื่อให้กรอบแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปีของคณะรัฐศำสตร์ ฯสำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงมี
ทิศทำงตลอดระยะเวลำของกำรดำเนินงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่องคณะรัฐศำสตร์ฯจึงได้กำหนดสำระสำคัญ
ของแผนยุทธศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ พ.ศ. 2557-2561 ฉบับทบทวนปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
2.1.1 วิสัยทัศน์
“ผู้นำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร เพื่อพัฒนำท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสำกล”
2.1.2 คานิยาม
1) เป็ น คณะที่ เป็ น ผู้ น ำทำงรั ฐ ศำสตร์ และรั ฐ ประศำสนศำสตร์ ด้ำ นกำรจัด กำรศึ กษำ
ด้ำนกำรวิจัย และด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นและชุมชน
2) เป็นคณะที่เป็นผู้นำกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 ค่านิยมร่วม
P = PRESTIGE
S = SMART LEADER
P = PROFESSIONAL
A = ACADEMIC

= องอาจ
= ฉลาด
= เชี่ยวชาญ
= วิชาการเป็นเลิศ

2.1.4 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตทำงด้ำนรัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์ เชิงบูรณำกำร เพื่อให้มีควำมรู้
มีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำและมีหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
2) จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพ
3) ทำวิจัยให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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4) ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น โดยใช้องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัยและศักยภำพอื่นๆของคณะ
5) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.1.5 เป้าประสงค์
1) บั ณ ฑิต มี อ งค์ ควำมรู้ ด้ ำนรั ฐ ศำสตร์ แ ละรั ฐ ประศำสนศำสตร์ ที่ มี คุณ ภำพ มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนวิช ำกำร มีคุณธรรมจริ ย ธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะใน
กำรประกอบอำชีพและกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ผลงำนวิจัยได้รับกำรเผยแพร่ในเวทีกำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ
หรือได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับ
3) เป็นมหำวิทยำลัยที่สร้ำงองค์ควำมรู้และใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรดำเนินงำน กำร
พัฒนำท้องถิ่นและสังคม
4) เป็นคลังปัญญำและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคมในกำรพัฒนำชุมชนให้สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
5) มีควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำรและศิษย์เก่ำในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
6) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
2.1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
2.3 ชุดแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จำกกำรพิจำรณำพันธกิจของคณะรัฐศำสตร์ฯ ประกอบกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม
ทั้งภำยในและภำยนอกแล้วนั้น สำมำรถสรุปประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึงต้องพัฒนำต้องมุ่งเน้นและต้อง
ดำเนินกำรเป็นพิเศษโดยมีประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สำคัญในแผนยุทธศำสตร์คณะรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์คณะรัฐศำสตร์และ
รัฐประศำสนศำสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 1.1 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน
กำรพัฒนำท้องถิ่น
ศำสตร์มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำง
อย่ำงสร้ำงสรรค์
ควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วย
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพืน้ ที่
ชุมชนและท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำ

กลยุทธ์
1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับท้องถิ่นในกำรวำงแผน
พัฒนำเชิงพืน้ ที่และดำเนินกำรตำมพันธกิจและศักยภำพ
ของมหำวิทยำลัย
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและนอก
มหำวิทยำลัย ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสังคมท้องถิ่น
ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยสำคัญ
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เป้าประสงค์
ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม
ด้ำนสิง่ แวดล้อมและด้ำนกำรศึกษำ

2. ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของคณะ
รัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์สู่
ควำมเป็นเลิศ

2.1 คณะรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์มีควำมเป็นเลิศใน
กำรสร้ำงควำมมัน่ คงให้กับประเทศ
ด้วยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรูส้ ู่
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพืน้ ที่
2.2 อำจำรย์และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำคณะรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์มีควำมเป็นมือ
อำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติและนำนำชำติ
2.3 ยกระดับคุณภำพบัณฑิต
รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์
ให้เป็นที่ต้องกำรของ
ผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์
ด้ำนสมรรถนะและคุณลักษณะ 4
ประกำร พร้อมรองรับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง
3.1 คณะรัฐศำสตร์และ
รัฐประศำสนศำสตร์ได้รับกำร
ยอมรับระดับชำติ/นำนำชำติดำ้ น
กำรเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
เพื่อท้องถิ่นที่สร้ำงควำมมัน่ คงให้กับ
ประเทศ
3.2 คณะรัฐศำสตร์และ
รัฐประศำสนศำสตร์มีระบบบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและ
คล่องตัว มุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิ
บำล ควำมพร้อมและควำมสำมำรถ
ปรับตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

3. พัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรบน
พื้นฐำนธรรมำภิบำล

กลยุทธ์
3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะและ
วัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำและอำจำรย์
กับกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
4. สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันพลังประชำรัฐ
ในชุมชนและท้องถิ่น
5.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ
6. พัฒนำห้องปฏิบตั ิกำร/สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภำพ
7. พัฒนำศักยภำพผู้สอนและบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็น
มืออำชีพ
8. ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกับกำรทำงำน
เสริมสร้ำงทักษะและจิตสำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น
(สหกิจศึกษำ/WIL/Start up)
9. ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งด้ำนสมรรถนะ วิชำชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประกำร

10.ส่งเสริมบุคลำกรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนำและ
แสดงออกถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพ เพื่อ
พัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่
11.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย
12.เพิ่มบทบำทกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้
ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอนกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น/กำรสร้ำงผลประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ
13. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและฐำนข้อมูล (งบประมำณ
และบุคลำกร) ให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใสและ
มีธรรมำภิบำล
14. ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไก
กำรดำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมคล่องตัวและรวดเร็ว
เพื่อยกระดับประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย
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กลยุทธ์
15. พัฒนำระบบและกลไกเพื่อยกระดับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของหลักสูตรและคณะที่ส่งผลต่อกำรเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติ

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 1 : คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
ด้วยกำร บูรณำกำรองค์ควำมรูส้ ู่นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพืน้ ที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรศึกษำ

กลยุทธ์ : 1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับท้องถิ่นในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่และดำเนินกำรตำม
พันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัย
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและนอกมหำวิทยำลัย ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสังคม
ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยสำคัญ
3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำรของ
นักศึกษำและอำจำรย์ กับกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
4. สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันพลัง
ประชำรัฐในชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1.1 จำนวนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม ที่
ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยดำเนิน
โครงกำรพัฒนำท้องถิน่ ในพืน้ ที่บริกำร
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี
1.2 จำนวนวิสำหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบกำรใหม่ในพื้นที่บริกำรของ
มหำวิทยำลัย ที่ประสบควำมสำเร็จ
จำกกำรสนับสนุนองค์ควำมรูจ้ ำก
มหำวิทยำลัย
1.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลของพืน้ ที่บริกำร เพือ่ ใช้ใน
กำรวิเครำะห์ ประเมินและวำงแผน
พัฒนำเชิงพืน้ ที่ ตำมศักยภำพของ
มหำวิทยำลัย
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรกำหนด
พื้นที่ควำมรับผิดชอบ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ
มหำวิทยำลัยที่ครอบคลุมพืน้ ที่
ให้บริกำรของมหำวิทยำลัย
2.1 จำนวนโครงกำรสะสมที่
ดำเนินกำรในรูปแบบเครือข่ำยประชำ
รัฐ เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ในพืน้ ที่
จังหวัดมหำสำรคำมและกำฬสินธุ์

เป้ำหมำย
2560 2561 2562 2563 2564
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โครงกำร ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

1. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร
(วิชำสัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์)
2. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกับกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม (วิชำกำรบริหำรกำร
พัฒนำ)
3. โครงกำรสันติศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
4. โครงกำร “อบรมกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเชิงกลยุทธ์” (รป.ด. รอ.)
5. โครงกำร “อบรมกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเชิงกลยุทธ์” (รป.ม. รอ.)
6. โครงกำรสัมมนำกำรวิจัยเพือ่ พัฒนำ
สังคมและชุมชนทำงด้ำนรัฐประศำสน
ศำสตร์
7. โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชมุ ชนและ
ท้องถิ่นของนักศึกษำ รป.ด.
8. โครงกำรสัมมนำวิชำกำรนำองค์ควำมรู้
ด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์และวิจัยสู่ชุมชน
ท้องถิ่น และทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพือ่
กำรพัฒนำท้องถิน่

ฝ่ำยวิชำกำร/หลักสูตร

มีส่วนร่วม

มีส่วนร่วม

มีส่วนร่วม

มีส่วนร่วม
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ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

โครงกำร ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

2.2 ระดับควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำพื้นที่ หมูบ่ ้ำน/โรงเรียน
สะสมที่มีปัญหำหรือควำมต้องกำร
ในพื้นที่บริกำรที่มหำวิทยำลัย
ดำเนินโครงกำรอันเป็นผลจำกกำร
วำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่
3.1 อัตรำส่วนของโครงกำรบูรณำ
กำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นที่มหำวิทยำลัย เป็นแกนนำ
ต่อจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นที่
มหำวิทยำลัยดำเนินกำร/มีส่วนร่วม
ทั้งหมด
(1) จำนวนโครงกำรพัฒนำท้อง ถิ่น
ที่มหำวิทยำลัยเป็นแกนนำ
(2) จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
ที่มหำวิทยำลัยดำเนินกำร/เข้ำร่วม
พัฒนำ
3.2 จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่
เกี่ยวกับกำรน้อมนำพระรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเสริม สร้ำง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง
4 ประกำร สูก่ ำรปฏิบัติในพื้นที่
บริกำร
3.3 ร้อยละของประชำกรที่
มหำวิทยำลัยส่งเสริมกำรอ่ำนออก
เขียนได้โดยเฉพำะประชำกร
ในวัยประถมศึกษำในพื้นที่ของ
มหำวิทยำลัย

-

3.4 ระดับควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมบูรณำกำร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะ
และวัฒนธรรม และกำรบริกำร
วิชำกำร ของนักศึกษำและอำจำรย์กับ
กำรพัฒนำท้องถิน่ อย่ำงสร้ำงสรรค์
(1) จำนวนโครงกำรพัฒนำท้อง ถิน่ ที่
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่
กำรวิจัย
(2) จำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิน่ ที่
บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่
ศิลปะและวัฒนธรรม

2

1

/

/

/

10. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
โดยนักศึกษำ ป.ตรี ภำคกศ.บป.
11. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship
and Responsibilities) แก่เยำวชน
จังหวัดมหำสำรคำม
11. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
ระยะสั้นให้แก่บุคลำกรท้องถิน่ /ปรับ
ควำมรูแ้ ก่ศิษย์เก่ำ

มีส่วนร่วม

1:0

1:0

1:0

-

-

-

1

1

1

ฝ่ำยวิชำกำร

100

110

120

ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ/
หลักสูตร

-

-

-

2

3

3

2

2

2

2

2

2

ฝ่ำยวิชำกำร

ฝ่ำยวิชำกำร/หลักสูตร
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ตัวชี้วัด
(3) จำนวนโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นที่บูรณำกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสู่กำรบริกำร
วิชำกำร
(4) จำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ที่
เกิดจำกกำรบูรณำกำรพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.5 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้ คุณค่ำและจิตสำนึก
รักษ์ท้องถิ่นสู่กำรยอมรับใน
ระดับชำติ/นำนำชำติ
4.1 จำนวนหลักสูตร/สำขำวิชำที่
ร่วมจัดกิจกรรมบูรณำกำรพันธ
กิจเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
4.2 ระดับควำมสำเร็จของกำร
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อสร้ำงควำมรักและควำม
ผูกพัน พลังประชำรัฐในชุมชน
และท้องถิ่น

เป้ำหมำย
2560 2561 2562 2563 2564
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โครงกำร ผลผลิต/กิจกรรม

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 2
ระบบและกลไกด้านบริการวิชาการแก่สังคม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลักษณะงานบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ภำรกิจในกำรให้ บริกำรทำงวิชำกำรของคณะรัฐ ศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลั ย
รำชภัฏมหำสำรคำมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น สังคม และระดับชำติ โดยได้มีกำร
จัดรูปแบบในกำรให้บริกำรวิชำกำรไว้ ดังนี้
1. กำรให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบให้เปล่ำ ไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยกลุ่มเป้ำหมำย คือ ชุมชนท้องถิ่น
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม หรือกลุ่มคนที่มีควำมต้องกำรรับบริกำรจำกคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์
โดยทำงคณะฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมำณให้ทั้งหมด โดยที่ผู้รับบริกำรไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
2. กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรโดยไม่ มุ่ ง ผลก ำไร กลุ่ ม เป้ ำ หมำยคื อ กลุ่ ม องค์ ก ร หน่ ว ยงำน ที่ มี
งบประมำณของตนเองในกำรด ำเนิ น กำร หรื อ กลุ่ ม ที่ มี ง บประมำณจ ำกั ด ซึ่ ง ทำงคณะฯให้ บ ริ ก ำรใน
ลักษณะร่วมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ในรูปแบบของกำรจัดทำข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรให้บริกำรวิชำกำร
3. กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อหำรำยได้ เป็นกำรให้บริกำรเพื่อหำรำยได้ เลี้ยงตนเอง และพัฒนำ
หน่วยงำน เช่น กำรจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น กำรจัดทำอบรมให้ควำมรู้ เป็นต้น

กระบวนการบริการทางวิชาการ
คณะรั ฐ ศำสตร์ แ ละรั ฐ ประศำสนศำสตร์ มี ร ะบบและกลไกกำรบริ ก ำรทำงวิ ช ำกำร และได้
ดำเนินกำรตำมระบบที่ได้วำงไว้ โดยเริ่มจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรได้รับบริกำรของชุมชน เพื่อ
ศึกษำข้อมูล และนำมำกำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกควำมต้องกำร และควำมจำเป็นที่แท้จริง
ของชุม ชนท้ อ งถิ่ น แล้ ว น ำไปจั ดท ำแผนกำรด ำเนิ นงำนบริ กำรวิช ำกำร เพื่ อ จัด หำงบประมำณในกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของโครงกำร โดยในกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มีกำรบูรณำกำรให้เข้ำกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรพัฒนำนักศึกษำ จำกนั้นมีกำรนำผลกำรประเมินควำมสำเร็จของ
โครงกำรไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจัดทำแผน และกระบวนกำรดำเนินงำน รวมถึงกำร
ถอดบทเรียนเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นำไปสู่กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น และภำยใน
มหำวิทยำลัย
สรุปกระบวนกำรดำเนินงำนผ่ำยบริกำรวิชำกำรคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ตำม
แผนภูมิด้ำนล่ำง
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กระบวนการดาเนินงานบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

-

หน่วยจัดทำ
ข้อมูลท้องถิ่น

-

ทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับท้องถิ่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (MOU)

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

หน่วยจัดทำ
หลักสูตรฝึกอบรม

กระบวนการสารวจความต้องการ
(เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน)
เก็บข้อมูลชุมชน
วิเครำะห์ / สังเครำะห์
จัดทำฐำนข้อมูลชุมชน / ตำบล
ชุดข้อมูล (แผนแม่บทชุมชน)
แผนปฏิบัติการ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
โครงกำรวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ดาเนินงาน (Action)
โครงการ / กิจกรรม /งานวิจัย

ติดตามประเมินผล
สรุปบทเรียน / ถอดองค์ความรู้/
นาผลประเมินไปปรับปรุง

การจัดการความรู้ (KM)
งานบริการวิชาการ

การบูรณาการ
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
- ภำยในชุมชน
- ภำยในสถำบัน
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กลไกกระบวนการบริการวิชาการ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. กระบวนการสารวจความต้องการของชุมชน
ในกำรบริกำรวิชำกำรนั้น จำเป็นจะต้องเริ่มจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อกำหนด
เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในกำร
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง ชุมชน นักศึกษำ นักวิชำกำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่ ว ยงำนพัฒ นำ เป็ นกำรหนุ น เสริมกระบวนกำรพัฒ นำชุมชนท้องถิ่น โดยใช้องค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ ในขั้นตอนกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน เน้นกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนทั้งในส่วนของ ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมหำวิทยำลัย เพื่อนำไปสู่กำร
จัดเก็บ กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัญหำ ควำมต้องกำร ศักยภำพ และทุนทำงสังคม ที่มีอยู่
ภำยในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้เข้ำใจถึงปัจจัย เงื่อนไข ที่มีอยู่ภำยในชุมชน อันจะนำไปสู่กำร
จัดทำแผนแม่บทชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำของชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริการวิชาการ และจัดทาข้อเสนอโครงการ
ในขั้นตอนนี้ ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรของคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ และหลักสูตร
สำขำวิชำที่สังกัดคณะฯ นำเอำข้อมูลแผนแม่บทชุมชน มำจัดทำข้อเสนอโครงกำร โดยเป้ำหมำยของแต่ละ
โครงกำร สอดคล้องกับประเด็นปัญหำ ควำมต้องกำร ของชุมชนอย่ำงแท้จริง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จำกนั้นหลักสูตรสำขำวิชำจัดทำข้อเสนอโครงกำร หรือ งำนวิจัย นำเสนอ
ต่อฝ่ำยบริกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำรดำเนินงำนของฝ่ำยฯ ทำกำรพิจำรณำกลั่นกรอง รวบรวมข้อเสนอ
โครงกำร จัดทำเป็นแผนกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรของคณะฯ และเสนอต่อกรรมกำรบริหำรคณะฯ
เพื่อขออนุมัติแผนกำรดำเนินงำน ในขั้นตอนหลังจำกแผนกำรดำเนินงำนได้รับกำรอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินโครงกำร จัดทำข้อเสนอโครงกำร โดยใช้แบบเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรของคณะฯ และ
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
3. การดาเนินการบริการวิชาการแก่สังคม
ในกำรดำเนินกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
3.1 ขั้ น เตรี ย มกำร มี ก ำรด ำเนิ น กำรดั ง นี้ ทั้ ง นี้ แ ต่ ล ะโครงกำรอำจมี ก ำรด ำเนิ น กำรอื่ น ๆ
นอกเหนือจำกนี้ตำมลักษณะโครงกำร หรือ กำรทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำน
อื่นๆ
3.1.1 ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3.1.2 ติดต่อประสำนงำนและเชิญวิทยำกร
3.1.3 ขอยืมเงินทดรองจ่ำย
3.1.4 ขออนุญำตไปรำชกำร กำรจัดเตรียมพำหนะ
3.1.5 ขออนุญำตใช้สถำนที่
3.1.6 ขออนุญำตพำนักศึกษำออกนอกสถำนที่
3.2 ระหว่ำงดำเนินโครงกำร มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.2.1 ประเมิ น ควำมรู้ เ บื้ อ งต้ น ของผู้ รั บ บริ ก ำร เพื่ อ ปรั บ กิ จ กรรมให้ เ หมำะสมกั บ
กลุ่มเป้ำหมำย (ถ้ำมี) เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดควำมรู้ของกลุ่มเป้ำหมำย
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3.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตำมแผนกำรดำเนินโครงกำรที่กำหนดไว้
3.2.3 ถอดบทเรี ย นระหว่ ำ งด ำเนิ น กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น กำรสรุ ป ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจของ
ผู้รับบริกำร
3.3 หลังดำเนินโครงกำร มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
3.3.1 รวบรวมผลกำรประเมิ นทั้ ง 3 ด้ำ น ได้ แ ก่ จ ำนวนผู้ เ ข้ำ ร่ ว ม ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ
ควำมพึงพอใจ
3.3.2 ทำหนังสือขอบคุณวิทยำกร
3.3.3 ส่ ง หลั ก ฐำนกำรจั ด ซื้ อจั ดจ้ ำ ง ค่ ำใช้ จ่ำ ยในกำรดำเนิน โครงกำร (ภำยใน 1 เดื อ น
หลังจำกขอยืมเงินทดรองจ่ำย)
3.3.4 กำรสรุปและถอดบทเรียน เป็นกำรสรุปควำมรู้ที่ได้รับหลังจำกเสร็จสิ้นกำรดำเนินกำร
ในโครงกำรที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ขึ้น
4. การติดตามประเมินผล สรุปผล และถอดบทเรียน
ภำยหลังจำกดำเนิน กำรบริกำรวิชำกำรเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีกำรติดตำมผลกำรนำควำมรู้ที่ได้
ให้บริกำรทำงวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้ำหมำย ควรทำกำรติดตำมหลังจำกสิ้นสุ ดโครงกำร ภำยใน
1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ภำยหลังจำกกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร เพื่อประเมินควำมสำเร็จของ
โครงกำร ตำมตั ว ชี้ วั ด ที่ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรได้ ก ำหนดไว้ ต้ อ งมีก ำรประเมิ นให้ เ ห็ น ถึ งผลส ำเร็จ ของ
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย หรือ กำรพัฒนำนักศึกษำ พร้อมทั้ง
ถอดบทเรียนควำมสำเร็จของโครงกำร โดยจัดทำสรุปผลโครงกำรเป็นรูปเล่มรำยงำน เพื่อเป็นหลักฐำน
โดยจัดส่งเล่มรำยงำนผลให้ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรคณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ จำนวน
1 เล่ม (ดำเนินกำรหลังจำกสิ้นสุดโครงกำรภำยในเวลำ 3 เดือน)
5. การนาผลประเมินไปปรับปรุง
ภำยหลังจำกกำรดำเนินกำรบริกำรวิชำกำร และประเมินผลโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำรและผู้รับผิดชอบโครงกำรนำผลกำรประเมินโครงกำรไปปรับปรุงเพื่อพัฒนำคุณภำพงำน
บริกำรวิชำกำรต่อไป เช่น กำรปรับปรุงกิจกรรม งบประมำณ คณะกรรมกำรดำเนินงำน เพื่อพัฒนำแผน
กำรดำเนินงำน และกระบวนกำรในกำรดำเนินงำนของฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรต่อไป
6. การบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา
ในกำรนำควำมรู้จำกกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรสำมำรถทำได้ตำมแนวทำงต่อไปนี้
6.1 กำรพัฒนำหัวข้อวิจัย โจทย์วิจัย เพื่อนำควำมรู้ประสบกำรณ์กำรบริกำรวิชำกำรมำต่อยอด
และนำไปสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรของแต่ละหลักสูตรสำขำวิชำ ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย
6.2 กำรพัฒนำและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
6.3 จัดทำ มคอ. 3 โดยออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียน และผู้สอน ได้นำควำมรู้
ทักษะด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ไปใช้ในกำรจัดทำโครงกำร หรือ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
6.4 กำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ เป็นกำรให้นักศึกษำได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรม
โครงกำรร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะให้กับนักศึกษำ
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7. การจัดการความรู้แต่ละโครงการ
ภำยหลังจำกกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรในรอบปีงบประมำณสิ้นสุดลง ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร จัดให้มีกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ในงำนบริกำรวิชำกำร เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติกำร
ในแต่ล ะโครงกำรได้มำร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นเรียนรู้ร่ว มกัน ในกระบวนกำรทำงำน กำรถอดบทเรียนใน
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรแสวงหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรดำเนินงำน เพื่อจัดทำเป็นชุดควำมรู้ในกำรบริกำร
วิชำกำรในแต่ละด้ำนต่อไป
8. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
เป็นกำรส่ งเสริ มให้ มีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่น โดยนำเอำควำมรู้ที่
เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร หรือ งำนวิจัย จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน โดยมีองค์กร
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนพัฒนำที่เกี่ยวข้องร่วมมือในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชนและกำรพัฒนำ
แหล่ งเรี ยนรู้ภำยในสถำบัน มำจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจศึกษำหำควำมรู้ และนำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับ
ประยุกต์ใช้ต่อไป
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กลไกการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
จัดทาข้อเสนอโครงการ
ดาเนินงานการบริการวิชาการ

- ขั้นเตรียมกำร
- ระหว่ำงดำเนินกำร
- หลังดำเนินกำร

ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 1-3 เดือน

สรุปผล / ประเมิน
ความสาเร็จของโครงการ

- จัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำร

นาผลประเมินไปปรับปรุง

การบูรณาการกับการเรียนการสอน
/ การวิจัย /
พัฒนานักศึกษา

การจัดการความ
รู้แต่ละโครงการ
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ

- แหล่งเรียนรู้ภำยในพื้นที่/
ชุมชน
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560
ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จ
ในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอ
คณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม

เรื่องที่แก้ไข

แนวทางพัฒนา

-กำรสำรวจควำม
ต้องกำรของชุมชน
เพื่อนำมำพัฒนำ
แผนกำรบริกำร
วิชำกำร

-จัดทำแบบสำรวจควำม
ต้องกำรของสังคม

-กำรจัดทำแผน
กำรใช้ประโยชน์

-คณะกรรมกำรบริกำร
วิชำกำรประชุมจัดทำ
แผนกำรใช้ประโยชน์ และ
จัดทำตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
ของแผน

-กำรกำหนดตัวบ่งชี้
ของแผนกำรบริกำร
วิชำกำร

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

กำรสำรวจควำม
ต้องกำรของสังคม

ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

มีนำคม
2562

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ในกำรจัดทำแผน
กำรใช้ประโยชน์
และจัดทำตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จของแผน

ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

มีนำคม
2562

-ประชุมและจัดทำ
แผนกำรบริกำรวิชำกำร
ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสังคม
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ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการฯ

เรื่องที่แก้ไข

แนวทางพัฒนา

4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอกรรมกำร
ประจำคณะเพื่อพิจำรณำ

-ระบบกำรประเมิน
ควำมสำเร็จ

-จัดทำแบบประเมิน
ควำมสำเร็จของโครงกำร
และแผนกำรดำเนินงำน

5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม

-กำรประเมิน และ
กำรปรับปรุง
กระบวนกำรจัดทำ
แผน

6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับ
สถำบัน

เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรใน
กำรบริกำรวิชำกำร
ระดับมหำวิทยำลัย

โครงการ/กิจกรรม
- แบบประเมิน
ควำมสำเร็จของ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเวลา

ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

เมษำยน
2562

-นำผลกำรประเมินที่ได้มำ -ประชุม
พัฒนำแผนกำรบริกำร
คณะกรรมกำรฝ่ำย
วิชำกำรในปีถัดไป
บริกำรวิชำกำรเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุง
แผนกำรดำเนินงำน
จำกผลกำรประเมิน

ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

เมษำยน
2562

- คณำจำรย์ในคณะ
เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรใน
กำรบริกำรวิชำกำรระดับ
มหำวิทยำลัย และจัดทำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ร่วมในพื้นที่เดียวกัน

ฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร

เมษำยน –
พฤษภำคม
2562

-กำรมีส่วนร่วมใน
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่
มหำวิทยำลัย
มอบหมำยให้คณะ
รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 4
แผนการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ร่วมกันศึกษำค้นหำแหล่งชุมชนที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ และมุ่งหวังพัฒนำศักยภำพของชุมชนท้องถิ่น
จึงได้กำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกชุมชน คือ
1. ควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรวิชำกำรของพื้นที่
2. ชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรประสำนงำน และยินดีเข้ำร่วมรับกำรให้บริกำรวิชำกำร
3. แหล่งที่ตั้งชุมชน สะดวกในกำรเดินทำงและอยู่ใกล้กับวิทยำลัยฯ
4. เคยเป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์ในกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำ
1. การสารวจความต้องการของสังคมและชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
จำกผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ได้คัดเลือกพื้นทีต่ ำบลท่ำขอนยำง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหำสำรคำม เป็นพื้นที่ในกำรให้บริกำรแก่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ในกลุ่มเป้ำหมำยของสำนักบริกำรวิชำกำร สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์พันธกิจสัมพันธ์
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อเนื่องในกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ้น คณะรัฐศำสตร์และ
รัฐประศำสนศำสตร์จึงได้เชิญกลุ่มตัวแทนโรงเรียนผู้สูงอำยุสะท้อนผลจำกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ผ่ำนมำ และเสนอแนวทำงควำมต้องกำรในกำรพัฒนำเชิงพื้นที่
ในระยะต่อไป นอกจำกนี้คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ยังได้มีกำรสำรวจควำมต้องกำรจำกพื้นที่บริกำรอื่นๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ได้แก่
บ้ำนโคกก่อง ตำบลปอภำร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหำสำรคำม รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่มีควำมต้องกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลอีกด้วย
ผลกำรสำรวจควำมต้องกำรของสังคมและชุมชนในพื้นที่ให้บริกำร พบว่ำ
1. โรงเรียนผู้สูงอำยุตำบลท่ำขอนยำง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม เป็นศูนย์กลำงของชุมชนในกำรทำกิจกรรม พัฒนำ และส่งเสริมใน
ด้ำนวัฒนธรรม กำรสร้ำงรำยได้ และสุขภำวะที่ดีแก่ผู้สูงวัยและประชำชนในพื้นที่ โดยผู้สูงอำยุมีควำมต้องกำรฟื้นฟู อนุรักษ์และถ่ำยทอดวัฒนธรรมชำติพันธุ์ไทญ้อตำบล
ท่ำขอนยำง ได้แก่ กำรแต่งกำย กำรขับร้องสรภัญญะ กำรฟ้อนรำไทญ้อ รวมทั้งกิจกรรมสันทนำกำรสร้ำงสุนทรียภำพทำงจิตใจและส่งเสริมสุขภำพที่ ดีให้แก่ผู้สูงอำยุ
รวมไปถึงต้องกำรสร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ของชุมชน สรุปประเด็นควำมต้องกำรในพื้นที่ ได้ดังนี้

19

1) ควำมต้องกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นที่ชัดเจน เช่น กำรแต่งกำย กำรขับร้องสรภัญญะ กำรฟ้อนรำไทญ้อ เป็นต้น
2) ควำมต้องกำรสร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น กำรทำยำหม่องสมุนไพร กำรทอผ้ำฝ้ำยย้อมครำม กำรทอเสื่อกก เป็นต้น
3) ควำมต้องกำรกิจกรรมสันทนำกำรสร้ำงสุนทรียภำพทำงจิตใจและส่งเสริมสุขภำพที่ดีให้แก่ผู้สูงอำยุ เช่น กำรเต้นแอโรบิคจังหวะบำสโลบ
2. บ้ำนโคกก่อง ตำบลปอภำร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีควำมต้องกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้ำนกำรป้องกันฝุ่นและมลพิษ
3. ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม มีควำมต้องกำรได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ เรื่อง กฎหมำยใกล้ตัว
4. สำนักงำนศำลจังหวัดมหำสำรคำม มีควำมต้องกำรได้รับควำมรู้และกำรส่งเสริมพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน
2. แผนการดาเนินงานบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
เป้าประสงค์ : คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
เชิงพื้นที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรศึกษำ
กลยุทธ์ : 1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับท้องถิ่นในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่และดำเนินกำรตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัย
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและนอกมหำวิทยำลัย ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยสำคัญ
3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำและอำจำรย์ กับกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
4. สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันพลังประชำรัฐในชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำและอำจำรย์กับกำรพัฒนำท้องถิ่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์
2. เพื่อจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
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ตัวบ่งชี้ประเมินความสาเร็จของแผน
1. จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
3. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรต่อจำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมด
กลยุทธ์
(Strategies)

โครงการ/กิจกรรม
(Projects/Activities)

แหล่งงบประมาณ/
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
งบประมาณ
โครงการ
ที่ได้รับจัดสรร
(KPIs)
บ.กศ.
ผลงำนนวัตกรรมทำงวัฒนธรรม
เชิงสร้ำงสรรค์ของชุมชน
/31,000 บำท

1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่
และดำเนินกำรตำมพันธกิจและ
ศักยภำพของมหำวิทยำลัย

1. โครงกำรกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำน
นวัตกรรมทำงวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์
ของชุมชนสู่กำรจดลิขสิทธิ์
(ฝ่ำยวิชำกำรฯ )

2. บูรณำกำรควำมร่วมมือใน
มหำวิทยำลัยและนอกมหำวิทยำลัย
ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสังคม
ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้ำหมำย
อย่ำงมีนัยสำคัญ

2. โครงกำร “อบรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์” (รป.ด.
รอ./ รป.ม.รอ.)

หน่วยงำนภำยนอก/ จำนวนหน่วยงำนที่มีบูรณำกำร
90,000 บำท
ควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและ
นอกมหำวิทยำลัย

3. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจยั ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชนบ้ำนกลำงหมื่น อำเภอเมือง
จังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม

-

เป้าหมาย (Target) ปีการศึกษา
2560
-

2561
2

2562
2

2563
2

2564
2

-

2

2

2

2

21
กลยุทธ์
(Strategies)
3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำร
ของนักศึกษำและอำจำรย์ กับ
กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
4. สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้ำง
ควำมรักและควำมผูกพันพลังประชำรัฐ
ในชุมชนและท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
(Projects/Activities)

แหล่งงบประมาณ/
ตัวชี้วัดความสาเร็จของ
งบประมาณ
โครงการ
ที่ได้รับจัดสรร
(KPIs)
4. โครงกำร “พลเมืองเข้มแข็งร่วมสร้ำง กศ.บป./ 8,100
จำนวนรำยวิชำที่มีกำรสอน
ชุมชนน่ำอยู่อย่ำงปลอดฝุ่นและมลพิษ” บำท
กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม
และกำรบริกำรวิชำกำร
(รบ.)
ของนักศึกษำและอำจำรย์ กับ
5. โครงกำร “บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำง
กำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร : รปศ.
สร้ำงสรรค์
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
6. โครงกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์ (หลักสูตร รป.ด.)

บัณฑิตศึกษำภำคสม จำนวนเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
บท/ 50,000 บำท ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง

เป้าหมาย (Target) ปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

-

2

2

2

2

-

1

1

1

1
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ส่วนที่ 5
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการ
1. โครงกำรกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรมทำงวัฒนธรรม
เชิงสร้ำงสรรค์ของชุมชนสู่กำรจดลิขสิทธิ์ (ฝ่ำยวิชำกำรฯ )
2. โครงกำร “อบรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์”
(รป.ด. รอ./ รป.ม.รอ.)
3. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนบ้ำนกลำง
หมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
4. โครงกำร “พลเมืองเข้มแข็งร่วมสร้ำงชุมชนน่ำอยู่อย่ำงปลอด
ฝุ่นและมลพิษ” (รบ.)
5. โครงกำร “บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำร
วิชำกำร : รปศ. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

แผนการใช้ประโยชน์
1) ชุมชนได้ผลงำนนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่สำมำรถนำไปจดลิขสิทธิ์และเผยแพร่ได้
2) คณะได้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน เป็นพื้นที่ในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจยั ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
1) ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรูค้ วำมเข้ำใจและประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนได้
2) คณะและมหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรหำรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนภำยนอก
1) เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงคณะ สำขำวิชำ และหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกัน
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
2) นักศึกษำได้นำควำมรู้ ทักษะทีไ่ ด้รับจำกกำรฝึกอบรมมำต่อยอดและสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประชำชนได้
1) ประชำชนได้รับควำมรู้ในกำรป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรเกษตร
2) นักศึกษำได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

1) ประชำชนได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรเป็นพลเมืองที่ดีตำมหลักกฎหมำย
2) ประชำชนได้ซักถำมในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยและได้แก้ปัญหำด้ำนกฎหมำยในชีวิตประจำวัน
3) ประชำชนสำมำรถนำควำมรูด้ ้ำนกฎหมำย และด้ำนประชำธิปไตยที่ได้จำกกำรอบรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
4) นักศึกษำได้รับควำมรู้ด้ำนกฎหมำยในชีวิตประจำวันและด้ำนกำรเป็นพลเมืองและประชำธิปไตย
5) เกิดบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกฎหมำยแพ่ง และวิชำกำรเมืองกำรปกครองไทย
6) นักศึกษำได้เรียนรู้จำกพื้นที่จริง และเกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรูน้ อกห้องเรียน
6. โครงกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 1) เกิดกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น
ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
2) นักศึกษำได้เรียนรู้วิธีกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำชุมชนสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
(หลักสูตร รป.ด.)
3) นักศึกษำและชุมชนได้รับควำมรู้และแนวทำงในกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำชุมชนสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
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ส่วนที่ 6
การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีการศึกษา 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์มีควำมเป็นเลิศในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศด้วยกำร บูรณำกำรองค์ควำมรู้สู่นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่
ชุมชนและท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรศึกษำ
กลยุทธ์ : 1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับท้องถิ่นในกำรวำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่และดำเนินกำรตำมพันธกิจและศักยภำพของมหำวิทยำลัย
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือในมหำวิทยำลัยและนอกมหำวิทยำลัย ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสังคมท้องถิ่น ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีนัยสำคัญ
3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำและอำจำรย์ กับกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
4. สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันพลังประชำรัฐในชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำและอำจำรย์ กับกำรพัฒนำท้องถิ่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์
2. เพื่อจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ประเมินความสาเร็จของแผน
1. จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
2. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
3. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรต่อจำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมทั้งหมด
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ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ความสาเร็จของบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ประเมินความสาเร็จของแผน
1. จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับ
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
รำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 รำยวิชำ ได้แก่
1. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิตมีกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรบริกำรวิชำกำรใน
รำยวิชำกำรฝึกวิชำชีพหรือปัญหำพิเศษหรือสัมมนำ (กศ.บป.) ภำคเรียนที่ 3/2651
2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิตมีกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำรบริกำร
วิชำกำรในรำยวิชำหลักสูตร รป.บ. ภำค กศ.บป.

2. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนและท้องถิ่น

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ดำเนินโครงกำรเสริมงสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนและท้องถิ่นครบถ้วนทั้ง 6 โครงกำรตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 100

3. ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรต่อจำนวน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมทั้งหมด

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ ดำเนินโครงกำรครบถ้วนทั้ง 6 โครงกำรตำม
แผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ดำเนินกำรต่อ
จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
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องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม
ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 4
ตาราง การประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ลาดับ
1

วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัด

เพื่อส่งเสริมและบูรณำกำรกำร
จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั ศิลปะ โครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำร
และวัฒนธรรมและกำรบริกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจยั
วิชำกำรของนักศึกษำและอำจำรย์
กับกำรพัฒนำท้องถิ่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์

ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2561
 บรรลุ
ไม่บรรลุ
2 รำยวิชำ
รำยวิชำทีม่ ีกำรบูรณำกำร

โครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจยั และกำร
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน
2 รำยวิชำ ได้แก่
1. หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิตมี
กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่กำร
บริกำรวิชำกำรในรำยวิชำกำรฝึก
วิชำชีพหรือปัญหำพิเศษหรือ
สัมมนำ (กศ.บป.) ภำคเรียนที่
3/2651
2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร
บัณฑิตมีกำรบูรณำกำรเรียนกำร
สอนสู่กำรบริกำรวิชำกำรใน
รำยวิชำหลักสูตร รป.บ. ภำค
กศ.บป.
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ลาดับ
2

วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
ปีการศึกษา 2561
 บรรลุ
ไม่บรรลุ
เพื่อจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ร้อยละ 80
คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน

สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ ที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ศำสตร์ ดำเนินโครงกำร
ของชุมชนและท้องถิ่น
ชุมชนและท้องถิ่น
เสริมงสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนและท้องถิน่ ครบถ้วนทั้ง 6
โครงกำรตำมแผนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม
ร้อยละของโครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนและท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 100
ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ที่ดำเนินกำรต่อจำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรตำมทั้งหมด

ร้อยละ 80

คณะรัฐศำสตร์และรัฐประศำสน
ศำสตร์ ดำเนินโครงกำรครบถ้วน
ทั้ง 6 โครงกำรตำมแผนกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ร้อยละ
ของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ดำเนินกำรต่อจำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรตำมทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กลยุทธ์
(Strategies)

โครงการ/กิจกรรม
(Projects/Activities)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(KPIs)

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา
2561
2 ผลงำน

1. สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับ 1. โครงกำรกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำน
ท้องถิ่นในกำรวำงแผนพัฒนำเชิง
นวัตกรรมทำงวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์ของ
พื้นที่และดำเนินกำรตำมพันธกิจและ ชุมชนสูก่ ำรจดลิขสิทธิ์ (ฝ่ำยวิชำกำรฯ )
ศักยภำพของมหำวิทยำลัย

ผลงำนนวัตกรรมทำงวัฒนธรรมเชิง
สร้ำงสรรค์ของชุมชน

2. บูรณำกำรควำมร่วมมือใน
มหำวิทยำลัยและนอกมหำวิทยำลัย
ในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำสังคม
ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมี
นัยสำคัญ

2. โครงกำร “อบรมกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเชิงกลยุทธ์” (รป.ด. รอ./ รป.ม.รอ.)

จำนวนหน่วยงำนที่มีควำมร่วมมือ
ร่วมกับคณะและมหำวิทยำลัย

1 หน่วยงำน

3. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนบ้ำนกลำงหมื่น
อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม

จำนวนหน่วยงำนที่ร่วมบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกำรบริกำรวิชำกำร

2 หน่วยงำน

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการ
3 ผลงำนจดลิขสิทธิ์ ได้แก่
1. เพลงสรภัญญะ 5 สุข
2. เพลงตำนำนผู้สูงวัยเมืองท่ำขอนยำง
3. วีดีทัศน์โครงกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมของคณะรัฐศำสตร์และ
รัฐประศำสนศำสตร์
1 หน่วยงำน ได้แก่ สำนักงำนศำลจังหวัด
มหำสำรคำม
4 หน่วยงำน ได้แก่ สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะนิติศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะวิศวกรมศำสตร์
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กลยุทธ์
(Strategies)

โครงการ/กิจกรรม
(Projects/Activities)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
(KPIs)

ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา
2561
1 รำยวิชำ

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จของโครงการ
1 รำยวิชำ ได้แก่ รำยวิชำกำรฝึกวิชำชีพหรือ
ปัญหำพิเศษหรือสัมมนำ (กศ.บป.) ภำคเรียน
ที่ 3/2561

3. บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
4. โครงกำร “พลเมืองเข้มแข็งร่วมสร้ำงชุมชน
สอน กำรวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม น่ำอยู่อย่ำงปลอดฝุ่นและมลพิษ” (รบ.)
และกำรบริกำรวิชำกำรของนักศึกษำ
และอำจำรย์ กับกำรพัฒนำท้องถิ่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์
5. โครงกำร “บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนกับกำรบริกำรวิชำกำร : รปศ. บริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชน

จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำร
บริกำรวิชำกำร
จำนวนรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำร
บริกำรวิชำกำร

1 รำยวิชำ

1 รำยวิชำ ได้แก่ รำยวิชำสัมมนำทำง
รัฐประศำสนศำสตร์

4. สร้ำงควำมร่วมมือส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อ
สร้ำงควำมรักและควำมผูกพันพลัง
ประชำรัฐในชุมชนและท้องถิ่น

จำนวนเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง

1 ชุมชน

1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองบัวแดง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชุมชนภูมิ

6. โครงกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกับกำร
บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนของนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
(หลักสูตร รป.ด.)

แนวทางการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีถัดไป
1.
2.
3.
4.
5.

กำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมร่วมกับงำนวิจัยและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น
กำรต่อยอดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในพื้นที่เดิมให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งและยั่งยืน
ควรมีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับสำขำวิชำและคณะอื่นๆ เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนในทุกมิติ
ควรมีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำกยิ่งขึ้น
ควรมีกำรกำหนดพื้นที่ให้บริกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏหำสำรคำม ในเขตจังหวัดมหำสำรคำมและจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้แต่ละคณะรับผิดชอบบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมอย่ำงชัดเจน

