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การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนหาแนวทางการด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคม 
โดยศูนย์บริการวิชาการและคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบัน ตัวแทนส านักวิชา 

(ช่วงปลายเดือน กรกฎาคม ของทุกปี) 

ส ารวจความต้องการและโจทย์ชุมชนโดยใช้แนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
ด้วยแบบจ าลอง HAPPY TREE ครอบคลุม 5 มิติ 
(ช่วงปลายเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี) 

ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย โจทย์ชุมชน ล าดับความส าคัญบนพื้นฐานของความต้องการ 
จัดท าแผนร่วมกับชุมชนและตัวแทนส านักวิชา ส านักวิชาจัดท าโครงการส่งมายัง

ศูนย์บริการวิชาการ (ช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี) 

ด าเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (ช่วงเดือน พฤศจิกายน-มิถุนายน ของทุกปี) 

ประเมินโครงการโดย 
ศูนย์บริการวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ช่วงเดือน ตลุาคม ของทุกปี) 

สรุปผลการด าเนินงานและพัฒนาข้อเสนอแนะการท างานในปีถัดไป 
(ช่วงปลายเดือน มิถุนายน ของทุกปี) 

น าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมในการประชุมวิชาการ  
เครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมภาคใต้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี) 

สรุปผลงานวิชาการรับใช้สังคมประจ าปี (จัดท า WU Social Engagement Magazine) 
(ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน ของทุกปี) 

ปรับปรุง/แก้ไข 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดท าระบบและกลไกการด าเนินโครงการและกิจกรรมวิชาการรับใช้สังคม
(WU Social Engagement) เพื่อบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านบริการวิชาการ วิจัย การเรียน              
การสอน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 
(Holistic area based community development)  โดยด าเนินการตามระบบที่วางไว้ ดังนี้ 

1. กำรประชุมชี้แจงและแลกเปลีย่นกำรด ำเนนิงำนวิชำกำรรับใชส้ังคม 
    เพื่ อหาแนวทางการด าเนินงานวิชาการรรับใช้สั งคมระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ

คณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันตัวแทนจากส านักวิชา 
2. กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน  

การบริการทางวิชาการเริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชน  เพื่อก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู ้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ก่อนน าไปจัดท าเป็นโครงการ  

ส าหรับแบบส ารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน  มหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์ม
ส ารวจความต้องการ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม 

3. ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย โจทย์ชุมชน 
ในขั้นตอนนี้ ศูนย์บริการวิชาการจะก าหนดพื้นที่เป้าหมาย โจทย์ชุมชน ล าดับความส าคัญบน

พื้นฐานความต้องการของชุมชน โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และเป้าหมายร่วมกับชุมชนและตัวแทนส านัก
วิชา หลังจากนั้น ส านักวิชา/หน่วยงานจัดท าโครงการวิชาการรับใช้สังคมส่งมายังศูนย์บริการวิชาการ  

 4. ประเมินโครงกำร  
 การประเมินโครงการเพื่อการจัดหางบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการโดยศูนย์บริการ

วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. กำรด ำเนินกำรบริกำรทำงวิชำกำรแกส่ังคม  

 เมื่อได้รับการอนุมัติด าเนินโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ ด าเนินโครงการ และ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ซึ่งหน่วยงานด าเนินการให้บริการทาง
วิชาการรับใช้สังคมจะต้องยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดใน
ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย 

6. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนและข้อเสนอกำรท ำงำน   
 เมื่อด าเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความส าเร็จ

ของการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และจัดท าสรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้รายงานมหาวิทยาลัย
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

7. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรในกำรประชุมวชิำกำร   
    ผู้รับผิดชอบต้องน าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการรับใช้

สังคมภาคใต้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด
ผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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8. กำรเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
 ศูนย์บริการวิชาการจะสรุปผลงานวิชาการรับใช้สังคมประจ าปี  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและสู่สาธารณะ โดยการสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ อาทิ จัดเสวนา 
ประชุม เผยแพร่ทาง website จัดท ารายงานประจ าปี ฯลฯ  เพื่อการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

 
ประกำศ ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำร 
 ศูนย์บริการวิชาการด าเนินกิจกรรมต่างตามประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี ้
- หลักเกณฑ์ (ประกำศ) 
1.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม พ.ศ. 2562 
2.หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3.หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2545 
4.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563 
5.หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2562 
6.หลักเกณฑแ์ละอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2562 
7.หลักเกณฑแ์ละอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2563 
8.หลักเกณฑ์อัตราการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 
- ระเบียบ (ประกำศ) 
1.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2544 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ว่าด้วยเงินส ารองจ่าย พ.ศ. 2544 
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาท างานและการท างานล่วงเวลา พ.ศ. 2543 
- อัตรำค่ำบริกำรและค่ำตอบแทน (ประกำศ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน กรณีการปฏิบัติงานล่วงเวลา พ.ศ. 2557 
2. อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม พ.ศ. 2560 
3. อัตราการน าส่งเงินให้มหาวิทยาลัยในงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2545 
- แนวปฏิบัติ (ประกำศ) 
1. แนวปฏิบัติการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2561 
2. แนวปฏิบัติการขออนุมัติและการท างานล่วงเวลา ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 
- แนวปฏิบัติ (ค ำสั่ง) 
1. การมอบอ านาจให้ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ค าสั่งมหาวิทยาลัย        
วลัยลักษณ์ที่ 1185/2562 
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