
“มศว มหาวทิยาลยัรับใชส้งัคม”



การบริการวชิาการแก่สงัคม

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

งานพัฒนาและถายทอดองคความรู หนวยประสานพันธกิจ สวนกิจการเพื่อสังคม มศว



ความเปนมาของการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกชุมชน

• ในระยะเวลาตั้งแตป 2548 – 2555 
รอยละ 80 ของมหาวิทยาลัยตั้งพันธ
กิจองคกรไว คือดําเนินงานตามพันธ
กิจ 4 ดาน 

• ตางคนตางทําไมไดเกิดการ
บูรณาการรวมกัน

• ไมมีนโยบายการดําเนินงานที่ชัดเจน
ในเรื่องการทําบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“มหาวิทยาลัยรับใชสังคม”

พันธกิจมศวปจจุบัน (บูรณาการ)

การเรียน การวิจัย

⚫ การบริการ
วิชาการอยางมี
สวนรวมเพื่อให
ชุมชนเขมแข็งและ
ยั่งยืน

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม



• หลังป 2555 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตัวชี้วัด การดําเนินงาน
ทํางานโดยบูรณการกับพันธกิจตางๆ ที่มหาวิทยาลัยมี เชน สกอ. 
กําหนดใหมีตัวชี้วัดที่ 3 การบูรณาการงานบริการวิชาการแกชุมชน
และลังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

• ป 2557 มีการรวมตัวกันระหวางเครือขายของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย จัดตั้งเครือขาย Engagement Thailand เพื่อขับเคลื่อน
แนวทางการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เปน
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางาน และผลักดันเรื่องเกณฑ
มหาวิทยาลัยรับใชสังคมและการขอตําแหนงทางวิชาการดานการรับ
ใชสังคม



การใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผานมา

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

• ไดรับงบประมาณ 1 
โครงการจัดสรร 4.0 🡪 
48.0 🡪 65.0 🡪 68.00 
ลานบาท

• ไมมีนโยบายการดําเนิน
งานเฉพาะดานการบริการ
วิชาการแกสังคม

• ไมจํากัดพื้นที่การทํางาน
• ใหบริการตามความถนัด

ของตนเอง และใหบริการ
ทางเดียว

• ม ี20 โครงการใหญ 
(100+ กิจกรรมยอย)

• ลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย
และองคกรในมหาวิทยาลัย

• ไดรับงบประมาณจัดสรร 
93.00 (68.0+25.0)  🡪 

114.0 (65.0+50.0)🡪 114.0 
(65.0+50.0) 🡪116.00 ลานบาท

• มศวเริ่มกําหนดแนวทางการให
บริการวิชาการแกชุมชน

• เปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ 2 
งบจากการลงทุนจัดตั้งศูนย มา
เปนโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน ปละ 100+ โครงการ 
(100🡪104🡪109 โครงการ

• ลักษณะโครงการยังไม
บูรณาการกับ พันธกิจอื่นๆ 

• กําหนดเอกลักษณมศว และ
กําหนด SSAP 3 การบริการ
วิชาการแกชุมชนอยางมีสวนรวม

• ไดรับงบประมาณจัดสรร 
116.00 🡪120.0 ลานบาท 

• กําหนดนโยบายการทํางาน
เนนการพัฒนาตามเปาหมาย 
3 ดาน คือ Agenda Based 
+ Area based + 
Functional Based 

• จํานวนโครงการ 103🡪 
102🡪112🡪114 โครงการ
เนนโครงการแบบมีสวนรวม
และบูรณาการ

• จัดตั้งหนวยงานสนับสนุน 
และรับผิดชอบ “สวนกิจการ
เพื่อสังคม” ภายใตรอง
อธิการบดีฝายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม

• เนนการพัฒนาศักยภาพผู
รับผิดชอบโครงการและแกน
นําชุมชน เพื่อสรางตนแบบ
การพัฒนาในพื้นที่

• ไดรับงบประมาณจัดสรร 98.00 
ลานบาท 

• กําหนดนโยบายการทํางานเนน
การพัฒนาตามเปาหมาย 3 ดาน 
คือ เศรษฐกิจ+สังคม+สิ่งแวดลอม

• สอดคลองกับ SDGS +
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป + 
ยุทธศาสตรจังหวัดนครนายกและ
สระแกว + นโยบายมหาวิทยาลัย

• จํานวนโครงการ มากกวา 100
โครงการเนนโครงการแบบมีสวน
รวม,บูรณาการ 

*เกิดSocial 
Empowerment

• สรางตนแบบการพัฒนาในพื้นที่
และขยายผล

• บูรณาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอกมากขึ้น



“การบริการวิชาการอยางมีสวน
รวมเพื่อใหชุมชน

เขมแข็งอยางยั่งยืน”
เอกลักษณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ภารกิจที่ 1 การใหบริการวิชาการแก
สังคมของ มศว 1

2548
2555

2560-
2561



สวนกิจการเพื่อสังคม
(Social Service Office)

รศ. ดร. ชาญวิทย  เทียมบุญประเสริฐ
รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม



โครงสรางองคกรสวนกิจการเพื่อสังคม : สส. 
(Social Service Office : SSO)

รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม

ผูอํานวยการสวนกิจการเพื่อสังคม

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม

ผูชวยรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการ
เพื่อสังคม

งานสนับสนุนและพัฒนา งานประสานพันธกิจ งานชุมชนสัมพันธ

งานสารบรรณ, 
การเงิน, 
พัสดุ, 

บุคลากร

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานพัฒนาและถายทอดองค

ความรู
งานติดตามและประเมินผล

งานประชาสัมพันธ

งานพัฒนาชุมชน
งานเครือขาย









โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ในภาระความรับผิดชอบ
ของสวนกิจการเพื่อสังคม

ความตองการชุมชน

นวัตกรรมทางสังคม, 
งานวิจัย

มศว ดําเนินการ 2 โครงการ
ใหญ คือ 
1. โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
โดยชุมชนมีสวนรวม
2. โครงการสงเสริม
พัฒนาความสามารถของชุมชน
ผานศักยภาพของมหาวิทยาลัย



ระยะเวลา/พื้นที่ จ.นครนายก จ.สระแกว พื้นที่พิเศษ

2555-2556
ตําบลองครักษ 
อําเภอองครักษ 
จังหวัดนครนายก 

ตําบลหนองหมาก
ฝาย ตําบลหนอง
ตะเคียนบอน  
อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว

-

2557-2558 อําเภอองครักษ   
จังหวัดนครนายก 

อําเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแกว -

2559-2560 จังหวัดนครนายก 

อําเภอตาพระยา 
อําเภออรัญประเทศ  
อําเภอโคกสูง  
อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว

ร.ร. สาธิต แมแจม 
จ.เชียงใหม /

วิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย จ.ตาก

2561-2562 จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแกว

ร.ร. สาธิต แมแจม 
จ.เชียงใหม /

วิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย จ.ตาก



จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม



ยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดันครนายก



วสิยัทศัน์

นครนายก เมืองน่าอยู่



กรอบแนวคิดการพฒันาใน 4 มิติหลกั

ดา้นเศรษฐกิจ

เกษตรปลอดภยั การแปรรูป

ท่องเท่ียวกลางแจง้และผจญภยั 

ท่องเท่ียวเชิงวถีิชุมชน

การพฒันาและยกระดบัรายได้

พฒันาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ดา้นการพฒันาเมือง

การวางแผนแม่บทพฒันาเมือง

พฒันาแผนการบริหารจดัการ

บริการโครงสร้างพื้นฐาน



ดา้นสงัคมความมัน่คงและการ

บริการ

กรอบแนวคิดการพฒันาใน 4 มิติหลกั

พฒันาการศึกษาทุกช่วงวยัทั้งในระบบ นอกระบบ

ใชป้ระโยชนจ์ากมรดกทางประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม 

และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินดว้ยนวตักรรม

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

บริการสาธารณสุขไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน

ประชาชนและหมู่บา้นมัน่คง สามคัคี และใชห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

การประหยดัพลงังาน

การใชพ้ลงังานสะอาด

การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

อยา่งคุม้ค่า



ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1

ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑแ์ปรรูปใหมี้ความปลอดภยัตรงกบั

ความตอ้งการของตลาด 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ วฒันธรรม และการประชุม

ท่ีไดม้าตรฐาน



ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3

พฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจดัเตรียมโครงสร้าง

พื้นฐานใหบ้ริการประชาชนอยา่งเป็นระบบเพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ รวมทั้งเสริมสร้าง

ความมัน่คงในสงัคมใหมี้ความสุข

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดุล

ต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม



ยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัสระแกว้



วสิยัทศัน์

เมืองชายแดนแห่งความสุข

ถ่ินเกษตรปลอดภยั

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้มัน่คง



ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนใหส้ามารถปรับตวั 

ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดี

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2

ปรับปรุงปัจจยัและกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัใหไ้ดคุ้ณภาพ

มาตรฐานสากล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3

ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวใหมี้ความปลอดภยัและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวก เสริมสร้าง

สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเช่ือมโยงอารยธรรมโบราณ



ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4

เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงการสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการคา้ การลงทุน 

พฒันาเศรษฐกิจ การบริหารจดัการดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อรองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 5

เสริมสร้างความมัน่คงเพื่อพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน



ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี
อ.เมืองสระแกว้

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า สะพาน 

แหล่งกกัเกบ็นํ้า

ขาดแคลนแรงงาน การเกษตรตน้ทุนการผลิตสูง แหล่ง

ท่องเท่ียว

การรวมกลุ่มอาชีพ วสิาหกิจชุมชน พืชพลงังานทดแทน 

แก๊สชีวภาพ พฒันาแหล่งท่องเท่ียว

ยาเสพติด อาชญากรรม หน้ีสิน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การมีอาชีพ

ขาดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ การรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์ พฒันาแหล่งนํ้า

การมีส่วนร่วมกบัภาครัฐและทอ้งถ่ิน สร้างเสริมความสมานฉนัท์



สภาพปัญหา ความตอ้งการ

เสน้ทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ซ่อมแซมถนน ไฟฟ้า แหล่งนํ้า ระบบโทรศพัท์

ไม่มีสถานท่ีเกบ็พืชผล การเกษตรตน้ทุนการผลิตสูง 

สินคา้เกษตรราคาตกตํ่า

แหล่งเงินทุน หาตลาดรับซ้ือสินคา้

ค่านิยมของประชาชน ส่งเสริมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภยัธรรมชาติ ภยัแลง้ ใหอ้าํเภอ จงัหวดั ใหค้วามช่วยเหลือ

ยาเสพติด วยัรุ่นกวนเมือง แกไ้ขปัญหายาเสพติด

อ.วงัสมบูรณ์ ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี



สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ซ่อมแซมถนน ประปา แหล่งนํ้า

ผลผลิตลดลง ราคาผลผลิตตกตํ่า หน้ีสิน ดินเส่ือม 

ระบบชลประทาน การออม แรงงาน การใชส้ารเคมี

สนบัสนุนอาชีพ ตลาดรองรับอาชีพ แหล่งกกัเกบ็นํ้า 

ปรับปรุงคุณภาพดินและพนัธ์ุพืช

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ยาเสพติด ความขดัแยง้

ในชุมชน

การจดักิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สนบัสนุนกีฬา

และอุปกรณ์กีฬา

ทรัพยากรป่าไมแ้หง้แลง้ แหล่งนํ้าเส่ือมโทรม ขยะ

มูลฝอย

การปลูกป่าทดแทน การจดัอาสาสมคัรอนุรักษป่์า

ยาเสพติด การลกัลอบเขา้เมือง จดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคี การเล่นกีฬา 

ส่งเสริมอาชีพ จดัตั้งศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

อ.วฒันานคร ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี



ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งกกัเกบ็นํ้า

การเกษตรตน้ทุนการผลิตสูง สินคา้เกษตรราคาตกตํ่า ตลาดกลางการเกษตร ความรู้เร่ืองการเพิ่มผล 

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัภาคเกษตรกรรม

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร ยาเสพติด ความรู้เร่ืองสาธารณสุข การป้องกนัโรค การแพร่ระบาด

ของโรค การดูแลผูป่้วย ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส

ขยะมูลฝอย การตดัไมท้าํลายป่า ลาํคลองต้ืนเขิน ลดการใชย้าฆ่าแมลง สถานท่ีจดัการขยะท่ีมีมาตรฐาน 

การขดุลอกคูคลอง

ระบบการแจง้เตือนภยั การทะเลาะววิาทของวยัรุ่น ระบบเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

อ.วงันํ้าเยน็



อ.โคกสูง ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน แหล่งกกัเกบ็นํ้า

ไม่มีอาชีพหลงัฤดูเกบ็เก่ียว การทาํบญัชีรายรับรายจ่าย สนบัสนุนอาชีพหลงัฤดูเกบ็เก่ียว ส่งเสริมการปลูกพืช 

เล้ียงสตัว ์การทาํบญัชีครัวเรือน 

การลกัลอบนาํเขา้และเป็นเสน้ทางลาํเลียงยาเสพติด ระบบเฝ้าระวงัในหมู่บา้น

ขยะลน้ วธีิการกาํจดัขยะ

การลกัลอบเขา้มาทาํงาน การตรวจตราท่ีเขม้งวดมากข้ึน



ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา แหล่งกกัเกบ็นํ้า

ผลผลิตลดลง ราคาผลผลิตตกตํ่า ระบบชลประทาน 

การออมระดบัครัวเรือน หน้ีสิน

สนบัสนุนอาชีพ ความรู้ดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืช

ไม่มีกิจกรรมต่อเน่ือง สนบัสนุนกีฬาและอุปกรณ์

ทรัพยากรป่าไมแ้หง้แลง้ แหล่งนํ้าเส่ือมโทรม การปลูกป่าทดแทน

ขาดศูนยร์วมของการเรียนรู้ การลกัลอบเขา้เมือง 

ยาเสพติด

จดัตั้งศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมใหเ้ยาวชนห่างไกล

ยาเสพติด

อ.เขาฉกรรจ์



ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง การจดัสรรท่ีดินทาํกิน ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน แหล่งกกัเกบ็นํ้า

เกษตรกรไม่มีอาชีพ งานทาํเสริม ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพผลผลิต

ยาเสพติด ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษา

ประชาชนขาดจิตสาํนึกในการดูแลรักษาสภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม

ปลูกป่า

การลกัลอบเขา้เมืองมากระทาํผดิกฎหมาย พฒันาศกัยภาพของคนและชุมชน

อ.อรัญประเทศ



ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง แหล่งนํ้าต้ืนเขิน ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งกกัเกบ็นํ้า

หน้ีสิน ไม่มีระบบตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ราคาผล

ผลิตตกตํ่า

ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการออม ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ขาดการดูแล ลานกีฬาประจาํหมู่บา้นเพื่อจดักิจกรรม

การตดัไมท้าํลายป่า ขยะมูลฝอย การจดัอาสาสมคัรอนุรักษป่์า สร้างบ่อจดัเกบ็ขยะ

ขาดเคร่ืองมือป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฝึกอบรมผูน้าํหมู่บา้นในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เคร่ืองมือป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

อ.ตาพระยา



ปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี

สภาพปัญหา ความตอ้งการ

ระบบสาธารณูปโภคไม่ทัว่ถึง ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา แหล่งกกัเกบ็นํ้า

การวา่งงาน หน้ีสิน ส่งเสริมอาชีพ  ส่งเสริมคุณภาพการผลิตผลผลิต

ระดบัการศึกษา ยาเสพติด การจดักระบวนการเรียนรู้ รณรงคต่์อตา้นยาเสพติด

สภาพแวดลอ้ม ดินเส่ือม ส่งเสริมการทาํปุ๋ยชีวภาพ การใชปุ๋้ยคอก

การลกัลอบเขา้เมือง จดัเจา้หนา้ท่ีลาดตระเวน

อ.คลองหาด




