
เกณฑ์การบริการวิชาการแก่สังคม ระดับหลักสูตร 

ค าอธิบาย 

        การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากกระบวนการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยแล้ว การบริการวิชาการระดับหลักสูตร ยังเป็นอีกกลไกหนึ่ง
ที่สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การต่อยอดความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ การมีความร่วมมือในการท างานกับผู้อ่ืนในชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างหลักสูตรและท้องถิ่น ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในประเด็น
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์
จนเกิดผลลัพธ์ สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน  
 

คุณสมบัติของหลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
1. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับ 3.01 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2560  (ตารางท่ี 1 ดังแนบ) 
2. สนับสนุนงบประมาณหลักสูตรละไม่เกิน 50,000 บาท 
3. โครงการที่หลักสูตรจะด าเนินการต้องเกิดจากความต้องการของชุมชน (มีการส ารวจความต้องการ

หรือปัญหาของชุมชนอย่างชัดเจน) 
4. การเบิกจ่ายจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  
 

ระยะเวลาการส่งโครงการ  
 หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหาวิทยาลัยก าหนด สามารถส่งโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562  โดยเสนอผ่านประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา คณบดี 
ตามล าดับ 
 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 การด าเนินโครงการต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2562) 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. หลักสูตรมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรกับชุมชน และโรงเรียนในชุมชนนั้น โดยบูรณา
การผ่านภารกิจทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. หลักสูตรมีข้อมูลเชิงลึกของพ้ืนที่ทีเ่กี่ยวข้องกับศาสตร์ของตนเอง และองค์ความรู้ที่น าไปบูรณาการกับ
พ้ืนที ่1 ชุดขอ้มูล 

3. หลักสูตรมีผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม (Outcome) ที่เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือการศึกษา และสามารถวัดความส าเร็จได้อย่างชัดเจน 
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พื้นที่ด าเนินการ : ด าเนินการภายใต้เป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือพ้ืนที่ที่หลักสูตรมีเครือข่ายการ 
    ด าเนินงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้านตัวอย่าง 

ชุมชน 
หมู่บ้านล าดับ 1 หมู่บ้านล าดับ 2 

1. อ าเภอโพนนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น บ้านแป้น (หมู่ 5)  
บ้านป้านใหม่ (หมู่ 10) 
บ้านน้ าพุ (หมู่ 4) 

 3 ชุมชน 

2. อ าเภอเต่างอย ต าบลนาหัวบ่อ บ้านนางอย (หมู่ 4)  
บ้านโพนปลาโหล (หมู่ 5) 

 2 ชุมชน 

3. อ าเภอพรรณนานิคม ต าบลนาหัวบ่อ บ้านตอเรือ (หมู่ 5)  
บ้านนาดี (หมู่ 7, 14, 
16) บ้านโนนเรือ (หมู่ 3) 
บ้านโนนเรือ (หมู่ 9) 

 6 ชุมชน 

4. อ าเภอเมืองสกลนคร ต าบลม่วงลาย บ้านม่วงลาย (หมู่ 7,9)  2 ชุมชน 
5. อ าเภอวาริชภูมิ ต าบลค้อเขียว บ้านค้อเขียว (หมู่ 1)  1 ชุมชน 
6. อ าเภออากาศอ านวย ต าบลท่าก้อน บ้านท่าก้อนเหนือ  

(หมู่ 8) 
ต าบลโพนงาม  
บ้านโพนงาม 

2 ชุมชน 

7. อ าเภอโคกศรีสุพรรณ ต าบลเหล่าโพนค้อ บ้านห้วยยาง (หมู่ 6,9)  2 ชุมชน 
รวม 18 ชุมชน 
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ตารางท่ี 1 หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ 3.01 ขึ้นไป  
              ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ หลักสูตร 
ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร ์     
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.60   
2 สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3.50   
3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.54   
4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.81   
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3.55   
6 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 3.52   
7 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.42   
8 สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.38   
9 สาขาวิชาภาษาไทย 3.37   

10 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.41   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
11 สาขาวิชานิติศาสตร์ 3.49   
12 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.24   
13 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.21   
14 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3.33   
15 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3.46   
16 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.18   
17 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 3.17   
18 สาขาวิชาศิลปกรรม 3.26   

คณะวิทยาการจัดการ     
19 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.43   
20 สาขาวิชาการบัญชี 3.37   
21 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3.32   
22 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.42   
23 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.20   
24 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3.49   
25 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.45   
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ที ่ หลักสูตร 
ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
26 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.58   
27 สาขาวิชาเคมี 3.77   
28 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.56   
29 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.62   
30 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.54   
31 สาขาวิชาชีววิทยา 3.21   
32 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.45   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
33 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.64   
34 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3.58   
35 สาขาวิชาการประมง 3.27   
36 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 3.2   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
37 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.54   
38 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (4 ปี) 3.31   
39 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (4 ปี) 3.20   

 

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองนโยบายและแผน 

 


