สวนที่ 1
บทนํา
การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให#บริการ
ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในด#านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การให#บริการทางวิชาการอาจให#เปลาโดยไมคิดคาใช#จายหรืออาจคิดคาใช#จายตาม
ความเหมาะสม โดยให#บริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว#าง รูปแบบการให#บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตให#ใช#
ประโยชน3ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอ#างอิงทางวิชาการให#คําปรึกษา ให#การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํ างานวิจัย เพื่อ ตอบคํ าถามตางๆ หรือ เพื่อ ชี้แนะสั งคม การให#บ ริการทางวิชาการ
นอกจากเปนการทําประโยชน3ให#สังคมแล#ว สถาบันยังได#รับประโยชน3ในด#านตางๆ คือ เพิ่มพูนความรู#
และประสบการณ3ข องอาจารย3อั นจะนํ ามาสู การพั ฒนาหลั กสู ตร มีก ารบู รณาการเพื่อใช#ป ระโยชน3
ทางด#านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย3 สร#างเครือขาย
กับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสร#างรายได#ของสถาบันจากการให#บริการ
ทางวิชาการด#วย
นโยบายดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คมเปนหนึ่ ง ในภารกิ จ หลั ก และเปนยุ ท ธศาสตร3 ที่ สํ า คั ญ ของ
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงเน#นความสําคัญในการ
ให#บ ริก ารแกชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติใ นสาขาที่มุ งเน#น อั นได#แก ธุ รกิ จบริก าร (โรงแรม การ
ทองเที่ยว การบิน ขนสง ฯลฯ) ศิลปะการออกแบบ สร#างสรรค3ด#านผลิตภัณฑ3และแฟชั่น การจัดการ
ด#านสิ่งแวดล#อมและเหตุวิกฤต และการอนุรักษ3สร#างสรรค3มรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิป>ญญาท#องถิ่น
การบริการวิชาการดังกลาวอาจจัดโดยให#เปลาโดยไมคิดมูลคาหรืออาจมีคาใช#จายตามความเหมาะสม
ให#ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค3การอิสระ การบริการวิชาการนอกจากเปนประโยชน3ให#แกสังคมแล#ว
มหาวิทยาลัยยังได#รับการยอมรับจากสังคมภายนอก คือ เพิ่มพูนความรู#และประสบการณ3อันจะนําไปสู
การพัฒนาหลักสูตร มีการเชื่อมโยงและบูรณาการประสบการณ3ที่ได#เพื่อไปใช#ประโยชน3ในด#านการเรียน
การสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย3 และการสร#างเครือขายกับภาคสวนและ
องค3การตางๆ
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ความหมายของการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให#บริการแกสังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข#ามาใช#
บริการ
การให#บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยูในฐานะ
ที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอ#างอิงทางวิชาการหรือทําหน#าที่ใดที่มีผลตอการพัฒนาชุมชน
ในด#านวิชาการหรือการพัฒนาความรู# ตลอดจนความเข#มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิ ช าการเปนการบริ ก ารที่ มี ค าตอบแทนและบริ ก ารวิ ช าการให# เ ปลา โดยมี ก ารนํ า ความรู# แ ละ
ประสบการณ3มาใช#พัฒนาหรือบูรณาการเข#ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการที่มีผลตอการพั ฒนาและเสริมสร#างความเข#มแข็ งของชุ มชน หมายถึง โครงการที่
สถาบั น จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ องค3 ก รภายนอกและเมื่ อ ดํ า เนิ น การแล# ว มี ผ ลกอให# เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรือองค3กรภายนอกในด#านตางๆ หรือทําให#ชุมชนหรือองค3กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได#ตามศักยภาพของตนเอง
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันจึง
กําหนดหลักเกณฑ3และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสร#างสถาบัน
เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การให#บริการทางวิชาการต#องมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม

P
กําหนดแนวทางให#บริการตามนโยบายของคณะ/
หนวยงาน และวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ

A

D

พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกใน
การดําเนินงาน

ดําเนินงานตามแผนที่ได#กาํ หนดไว#

C
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามภารกิจ
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แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
1. การให#บริการวิชาการแกหนวยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะต#องผาน
กลไกการบริ หาร และกระบวนการดํ า เนิน งานของคณะวิช าหรือ หนวยงาน ซึ่ งมีผู# รับ ผิด ชอบในรู ป
คณะกรรมการบริหารที่เรียกวา คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ
2. การพิจารณารับงาน ให#คํานึงถึงหลักเกณฑ3ดังนี้
2.1 เปนงานที่ต#องใช#ความรู# ความสามารถทางวิชาการที่คณะวิชา/หนวยงานที่รับผิดชอบและ
อยูในวิสัยและความสามารถที่คณะวิชา/หนวยงานจะดําเนินการให#ลุลวงสําเร็จประโยชน3ได#
2.2 เปนงานที่มีอยูในแผนดําเนินการหรือมีความสอดคล#อง
2.3 เปนงานที่ ไ ด#รับ คาตอบแทน หรือ คาบริก ารเพี ย งพอกั บ คาใช# จายตางๆ หรือ เปนงานที่
อธิการบดีสั่งการหรืออนุมัติให#ดําเนินการเปนกรณีพิเศษ
2.4 การจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม จะต#องจัดทําเปนโครงการเสนอตออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.5 โครงการบริการวิชาการใดที่จัดทําตอเนื่อง โดยมีอัตราจัดเก็บคาบริการ และการบริหาร
งบประมาณ การกําหนดคาใช#จาย และการแบงสัดสวนรายได#ตอบแทนไมเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญให#
ขออนุมัติอธิการบดีเพียงครั้งแรกครั้งเดียว
ลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดําเนินการบริการวิชาการตามเกณฑ3ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได#กําหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห3 ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ3ตางๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝIกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
4. บริการจัดฝIกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให#เปลา
5. บริการจัดฝIกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจ#าง
6. บริ ก ารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพที่ น อกเหนื อ จากหน# า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงของหนวยงานที่
เกี่ยวข#อง
7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล#อม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร#าง ประดิษฐ3 และผลิต
10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมได#อยูในแผนของสถาบัน
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ลักษณะของกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการแกสังคม
1. กิจกรรม/โครงการที่ข อใช#งบประมาณบริการทางวิชาการ ต#อ งเปนกิจกรรม/โครงการที่มี
ลักษณะตามนิยามที่ สมศ.และ สกอ. กําหนด
2. กลุมเปPาหมายของการให#บริการวิชาการ ได#แก กลุมลูกค#าซึ่งในที่นี้เรียกวา ผู#มีสวนได#เสีย
(Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยูด#วยกัน 7 กลุม ได#แก
2.1 นักศึกษาป>จจุบัน
2.2 บุคลากรภายใน
2.3 ศิษย3เกา
2.4 ตลาดแรงงาน
2.5 รัฐบาล
2.6 สังคมและชุมชน
2.7 ผู#ให#การสนับสนุนด#านการเงิน
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน#นการบริการวิชาการแบบบูรณาการให#การบริการวิชาการมีความ
สอดคล#องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่ก็ได#
5. ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต#องการของกลุมเปPาหมายกอน เพื่อให#
โครงการตางๆ สามารถตอบสนองความต#องการของกลุมเปPาหมายได#อยางแท#จริง
6. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ อาจเปนโครงการแบบให#เปลา โครงการที่เก็บคาลงทะเบียน
บางสวน หรือเปนโครงการที่เก็บคาลงทะเบียนเต็มจํานวน เปนโครงการที่กอให#เกิดรายได# เปนโครงการ
ความรวมมือระหวางหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเปนโครงการที่เปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับองค3กรหรือหนวยงานภายนอกก็ได#
แนวปฏิบัติเพื่อใหเป0นไปตามเกณฑ1มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
1. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
1.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ3ของการให#บริการวิชาการด#านตางๆ ที่สัมพันธ3กับ
พันธกิจของสถาบัน มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจให#อาจารย3 บุคคลทุกระดับมีความพร#อมทั้ง
ในด#านความรู# ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงบริการ (service mind) ในการให#บริการวิชาการแก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กําหนดภาระงานของอาจารย3และบุคลากรให#ชัดเจน โดยมี
ระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานด#านตางๆ ซึ่งเปนการสร#างแรงจูงใจให#บุคลากรสนใจ
ในการให#บริการวิชาการแกชุมชน สังคม ตามความถนัดและจุดเน#นของสถาบัน
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ในการให#บริการทางวิชาการนี้ ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน เพื่อนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพของการให#บริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเปPาหมายที่กําหนดไว#
1.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการกั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําด#านอื่นๆ ของอาจารย3และบุคลากร เชน การกําหนดให#นักศึกษานําความรู#ไปจัดทํา
เปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชน3ตอชุมชน
1.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการกั บ การวิ จั ย อยางเปนระบบ เชน 1) มี ก ารนํ า
ผลการวิจัยไปสูการใช#ประโยชน3จริงที่ตอบสนองความต#องการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู# ประสบการณ3 จากการให#บริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองค3ความรู#ใหมผาน
กระบวนการวิจัย เปนต#น
1.4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
จัดให#มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให#มีสวนรวมของผู#ให#บริการ ผู#รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนทั้ง
ผู#ให#บริการและผู#รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปPาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให#บริการที่สามารถนําไปใช#ประโยชน3ได#จริง และ
เปนไปตามหลักเกณฑ3ที่สถาบันกําหนดไว#
1.5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
สถาบั น นํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาแผน พั ฒ นากระบวนการและผลสั ม ฤทธิ์ ท่ี ไ ด# อ ยาง
สม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
2. กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน1ตอสังคม
2.1 มีการสํารวจความต#องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน#นของสถาบัน
มีการสํารวจความต#องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร3 ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน#น
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2.2 มีความรวมมือด#านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู#และเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปbดโอกาสให#ผู#มีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
ที่เ กี่ย วข#อ งกั บ วิชาชีพ ที่จะให#บ ริก ารมารวมมือ รวมพลั ง (Collaboration) ในลั ก ษณะของการสร#าง
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เครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือ หนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกั บสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงป>ญหาที่เกิดขึ้น หรือไปใช#พัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ให#คําปรึกษาแนะนําและจัด
ให#มีชองทางในการสื่อสาร ทําความเข#าใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใหมๆ ในชุมชน
2.3 มีการประเมินประโยชน3หรือผลกระทบของการให#บริการทางวิชาการตอสังคม
มีการประเมินประโยชน3หรือผลกระทบของการให#บริการทางวิชาการตอสังคมวา สอดคล#อง
กับความต#องการของผู#รับบริการทั้งทางตรงและทางอ#อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย3
และบุคลากรผู#ให#บริการ ทั้งในด#านการนําความรู# ความเชี่ยวชาญ ไปใช#ประโยชน3 การสื่อสาร การชี้แจง
แนะนําให#ผู#รับบริการและประชาชน
2.4 มีการนําผลการประเมินในข#อ 2.3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให#บริการทาง
วิชาการ
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น การให# บ ริ ก ารทางวิ ช าการไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานของการ
ให#บริการ มีระบบและกลไกการให#บริการ ซึ่งประกอบด#วยรูปแบบการให#บริการ ขอบเขตการให#บริการ
คาใช#จายระยะเวลาในการให#บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพ
ของการให#บริการ โดยจัดให#มีระบบให#ข#อมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรมโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ได#
2.5 มีการพัฒนาความรู#ที่ได#จากการให#บริการทางวิชาการและถายทอดความรู#สูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู#ที่ได#จากการให#บริการทางวิชาการ สงเสริมให#เกิดกระบวนการใน
การถายทอดความรู#ไปสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู#เรียนด#วย จัดให#มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพรประสบการณ3ในการให#บริการผานทางสื่อการเรียนรู#ตางๆ รวมทั้งจัดทําฐานข#อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะชน
ในการให#บริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความต#องการและเปนที่พึ่งของ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพสังคมได#อยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร#อมตาม
จุดเน#นของสถาบัน พิจารณาได#จาก (1) ประโยชน3หรือผลกระทบของการให#บริการทางวิชาการ (2) การ
สร#างความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรู#ที่เกิดจากการให#บริการทางวิชาการและการ
เผยแพรความรู#นั้นภายในและภายนอกสถาบัน
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