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โครงการมหกรรมบริการวชิาการ 
                         

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ
จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมนั้น งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้
ศึกษารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเพื่อ
น ามาประกอบการจัดท ารูปแบบแนวทางการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยได้จัดท า SRU 
MODEL ขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ฯ โดย
ใน SRU MODEL ได้ก าหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯและก าหนดประเด็นการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับพื้นท่ีเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคมไปพร้อมๆกัน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะท าหน้าท่ี
จัดเวทีประชาคมในระดับอ าเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อค้นหาโจทย์เชิงประเด็นและก าหนดแผนงาน
โครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม รวมท้ังน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
เผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป 
           
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดเวทีประชาคมค้นหาประเด็นปัญหาสังคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. เพื่อน าเสนอผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชน 
 3. เพื่อจัดการความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นเลิศ 
  
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ:  
  1. จัดเวทีประชาคมค้นหาปัญหาสังคม จ านวน 19 อ าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 1 ครั้ง 
  3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นเลิศ 
   
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 
  1. ได้ประเด็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 
  2. ได้จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชน 
  3. ได้คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม 



 

 
 

104 

 

   
 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมเวทีประชาคมระดับอ าเภอ 
 2. กิจกรรมน าเสนอผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชน 
 3. กิจกรรมการจัดการความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นเลิศ 
 
สถานที่การด าเนินงาน 
 1.กิจกรรมเวทีประชาคมระดับอ าเภอ ได้แก่ 

1.1คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อ าเภอดอนสัก และอ าเภอกาญจนดิษฐ์   
1.2คณะครุศาสตร์  ได้แก่ อ าเภอบ้านนาสารและอ าเภอพระแสง  
1.3คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์และอ าเภอไชยา  
1.4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่อ าเภอเมือง  
1.5คณะนิติศาสตร์ ได้แก่ อ าเภอพนมและอ าเภอบ้านตาขุน 
1.6คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ อ าเภอพุนพินและอ าเภอบ้านนาเดิม 
1.7วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ได้แก่ อ าเภอเคียนซาและอ าเภอดอนสัก 

 2.กิจกรรมน าเสนอผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชน 
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  3. กิจกรรมการจัดการความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นเลิศ 
   ณ เกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมเวทีประชาคมระดับอ าเภอ ประมาณเดือน เมษายน – มิถุนายน 2557 
 2. กิจกรรมน าเสนอผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชน เดือน สิงหาคม 2557 
 3. กิจกรรมการจัดการความรู้สู่การบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นเลิศ วันท่ี 17-18 มิถุนายน 2557 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดินของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โครงการมหกรรมบริการวิชาการ จ านวน
533,000 บาท (หา้แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมเวทีประชาคมระดับอ าเภอ เป็นเงิน 283,600 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1.1 ค่าตอบแทน   เป็นเงิน 102,600 บาท 
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    1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 300 บาท จ านวน 19 
ครั้ง  เป็นเงิน 102,600 บาท 
    1.2 ใช้สอย  เป็นเงิน 171,000  บาท 
    1.2.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนๆละ 60 บาท จ านวน 19 ครั้ง เป็นเงิน 
57,000 บาท 
    1.2.2 ค่าอาหารว่าง จ านวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท จ านวน 50 คน 19 ครั้ง เป็นเงิน 
47,500 บาท 

 
    1.2.3 ค่าสถานท่ีจัดเวทีประชาคม ครั้งละ 1,000 บาท จ านวน 19 ครั้ง เป็นเงิน 
19,000 บาท 
    1.2.4 ค่าจ้างจัดท าป้าย จ านวน 19 ผืนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท 
    1.2.5 ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 19 ครั้งๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท  
   1.3 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท 
    1.3.1 ค่าวัสดุด าเนินงานและวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 2,000 บาท  
    1.3.2 ค่าจ้างท าวีดีทัศน์น าเสนองานบริการวิชาการ 8,000 บาท 
 2. กิจกรรมน าเสนอผลงานบริการวิชาการสู่สาธารณชน  เป็นเงิน 154,700  บาท ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
   2.1 ค่าใช้สอย เป็นเงิน 129,000 บาท 
    2.1.1 ค่าเช่าเต็นท์ จ านวน 5 หลังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
    2.1.2 ค่าจ้างจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 10 บู๊ทๆละ 10,000 
บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 
    2.1.3 ค่าจ้างผูกผ้า จ านวน 5 หลัง ๆละ 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
    2.1.4 ค่าจ้างจัดซุ้มประตูทางเข้างาน จ านวน 1 ซุ้มๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
    2.1.5 ค่าจ้างจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,000 บาท 
   3.2 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 25,700 บาท 
    3.2.1 ค่าวัสดุส านักงาน 14,800 บาท 
    3.2.2 ค่าของท่ีระลึกผู้ร่วมชมนิทรรศการ 10,900 บาท   
 3. กิจกรรมการจัดการความรู้สู่การบริการวิชาการที่เป็นเลิศ  เป็นเงิน 94,700  บาท ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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   3.1 ค่าตอบแทน เป็นเงิน 10,800 บาท 
    3.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คนๆละ 12 ชม.ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 
10,800 บาท 
   3.2 ค่าใช้สอย เป็นเงิน 47,900 บาท 
    3.2.1 ค่าอาหารหลัก จ านวน 4 มื้อๆละ 150 บาท จ านวน 35 คน เป็นเงิน 21,000 
บาท 
    3.2.2 ค่าอาหารว่าง จ านวน 4 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 35 คน เป็นเงิน 3,500 
บาท 
    3.2.3 ค่าเช่ารถตู้ จ านวน 4 คันๆละ 1,800 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 14,400 
บาท 
    3.2.4 ค่าห้องพัก จ านวน 18 ห้องๆละ 500 บาท จ านวน 1 คืน เป็นเงิน 9,000 
บาท 
   3.3 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 36,000 บาท 
    3.2.1 ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุด าเนินการอบรม 10,000 บาท 
    3.2.2 ค่าเส้ือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม(คณะกรรมการบริการวิชาการ)พร้อมสกรีน 
จ านวน 40 ตัวๆละ 250 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
    3.2.3 ค่ากระเป๋าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม(คณะกรรมการบริการวิชาการ) 
พร้อมสกรีน จ านวน 40 ใบๆละ 250 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
    3.2.4 ค่าวัสดุเช้ือเพลิง เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้จัดเวทีประชาคมค้นหาประเด็นปัญหาสังคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. ได้น าเสนอผลงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 


