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ส�วนที่ 1  

 

บทนํา 

 
การบริการวิชาการแก	สังคมเป�นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให#บริการ

ทางวิชาการแก	ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต	างๆ ตามความถนัดและในด#านที่สถาบันมี
ความเช่ียวชาญ การให#บริการทางวิชาการอาจให#เปล	าโดยไม	คิดค	าใช#จ	ายหรืออาจคิดค	าใช#จ	ายตาม
ความเหมาะสม โดยให#บริการทั้งหน	วยงานภาครัฐและเอกชน หน	วยงานอิสระ หน	วยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกว#าง รูปแบบการให#บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช	น การอนุญาตให#ใช#
ประโยชน3ทรัพยากรของสถาบัน เป�นแหล	งอ#างอิงทางวิชาการให#คําปรึกษา ให#การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต	างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให#บริการทางวิชาการ
นอกจากเป�นการทําประโยชน3ให#สังคมแล#ว สถาบันยังได#รับประโยชน3ในด#านต	างๆ คือ เพิ่มพูนความรู#
และประสบการณ3ของอาจารย3อันจะนํามาสู	การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช#ประโยชน3
ทางด#านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนาตําแหน	งทางวิชาการของอาจารย3 สร#างเครือข	าย
กับหน	วยงานต	างๆ ซึ่งเป�นแหล	งงานของนักศึกษาและเป�นการสร#างรายได#ของสถาบันจากการให#บริการ
ทางวิชาการด#วย 

 

นโยบายด�านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

  การบริการวิชาการแก	สังคมเป�นหนึ่งในภารกิจหลักและเป�นยุทธศาสตร3ที่ สําคัญของ
มหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงเน#นความสําคัญในการ
ให#บริการแก	ชุมชน สังคมและประเทศชาติในสาขาที่มุ	งเน#น อันได#แก	 ธุรกิจบริการ (โรงแรม การ
ท	องเที่ยว การบิน ขนส	ง ฯลฯ) ศิลปะการออกแบบ สร#างสรรค3ด#านผลิตภัณฑ3และแฟช่ัน การจัดการ
ด#านสิ่งแวดล#อมและเหตุวิกฤต และการอนุรักษ3สร#างสรรค3มรดกศิลปวัฒนธรรม และภูมิป>ญญาท#องถิ่น 
การบริการวิชาการดังกล	าวอาจจัดโดยให#เปล	าโดยไม	คิดมูลค	าหรืออาจมีค	าใช#จ	ายตามความเหมาะสม
ให#ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค3การอิสระ การบริการวิชาการนอกจากเป�นประโยชน3ให#แก	สังคมแล#ว 
มหาวิทยาลัยยังได#รับการยอมรับจากสังคมภายนอก คือ เพิ่มพูนความรู#และประสบการณ3อันจะนําไปสู	
การพัฒนาหลักสูตร มีการเช่ือมโยงและบูรณาการประสบการณ3ที่ได#เพื่อไปใช#ประโยชน3ในด#านการเรียน
การสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน	งทางวิชาการของอาจารย3 และการสร#างเครือข	ายกับภาคส	วนและ
องค3การต	างๆ 
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ความหมายของการบริการวิชาการ  

การบริการวิชาการแก	สังคม (สกอ.,2553) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให#บริการแก	สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป�นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข#ามาใช#
บริการ 

การให#บริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู	ในฐานะ
ที่เป�นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม เป�นแหล	งอ#างอิงทางวิชาการหรือทําหน#าที่ใดที่มีผลต	อการพัฒนาชุมชน
ในด#านวิชาการหรือการพัฒนาความรู# ตลอดจนความเข#มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ
วิชาการเป�นการบริการที่มีค	าตอบแทนและบริการวิชาการให#เปล	า โดยมีการนําความรู#และ
ประสบการณ3มาใช#พัฒนาหรือบูรณาการเข#ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 โครงการที่มีผลต	อการพัฒนาและเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค3กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล#ว มีผลก	อให#เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก	ชุมชนหรือองค3กรภายนอกในด#านต	างๆ หรือทําให#ชุมชนหรือองค3กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได#ตามศักยภาพของตนเอง 
 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม  

การบริการทางวิชาการแก	สังคมเป�นภารกิจหลักอย	างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันจึง
กําหนดหลักเกณฑ3และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย	างเป�นระบบ และมีการจัดโครงสร#างสถาบัน
เพื่อเป�นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล	าว การให#บริการทางวิชาการต#องมีความเช่ือมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก	สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอย	างเป�นรูปธรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

P 
กําหนดแนวทางให#บริการตามนโยบายของคณะ/

หน	วยงาน และวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ 

C 
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตามภารกิจ 

D 
ดําเนินงานตามแผนที่ได#กาํหนดไว# 

A 
พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกใน

การดําเนินงาน 
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แนวปฏิบัตใินการบริหารโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ 

1. การให#บริการวิชาการแก	หน	วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะต#องผ	าน
กลไกการบริหาร และกระบวนการดําเนินงานของคณะวิชาหรือหน	วยงาน ซึ่งมีผู#รับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการบริหารที่เรียกว	า คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ 

2. การพิจารณารับงาน ให#คํานึงถึงหลักเกณฑ3ดังนี้ 
2.1   เป�นงานที่ต#องใช#ความรู# ความสามารถทางวิชาการที่คณะวิชา/หน	วยงานที่รับผิดชอบและ

อยู	ในวิสัยและความสามารถที่คณะวิชา/หน	วยงานจะดําเนินการให#ลุล	วงสําเร็จประโยชน3ได# 
2.2 เป�นงานที่มีอยู	ในแผนดําเนินการหรือมีความสอดคล#อง 
2.3 เป�นงานที่ได#รับค	าตอบแทน หรือค	าบริการเพียงพอกับค	าใช#จ	ายต	างๆ หรือเป�นงานที่

อธิการบดีส่ังการหรืออนุมัตใิห#ดําเนินการเป�นกรณีพิเศษ 
2.4 การจัดทําโครงการบริการวิชาการแก	สังคม จะต#องจัดทําเป�นโครงการเสนอต	ออธิการบดี

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2.5 โครงการบริการวิชาการใดที่จัดทําต	อเนื่อง โดยมีอัตราจัดเก็บค	าบริการ และการบริหาร

งบประมาณ การกําหนดค	าใช#จ	าย และการแบ	งสัดส	วนรายได#ตอบแทนไม	เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญให#
ขออนุมัติอธิการบดีเพียงครั้งแรกครั้งเดียว 

ลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการแก�สังคม  

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดําเนินการบริการวิชาการตามเกณฑ3ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได#กําหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ดังนี้ 

1. บริการวิเคราะห3 ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ	อม 
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ3ต	างๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝIกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค	าลงทะเบียน 
4. บริการจัดฝIกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให#เปล	า 
5. บริการจัดฝIกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว	าจ#าง 
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน#าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน	วยงานที่

เกี่ยวข#อง 
7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล#อม 
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร#าง ประดิษฐ3 และผลิต 
10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม	นับรวมการเป�นวิทยากรที่ไม	ได#อยู	ในแผนของสถาบัน  
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ลักษณะของกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการแก�สังคม 

1. กิจกรรม/โครงการที่ขอใช#งบประมาณบริการทางวิชาการ ต#องเป�นกิจกรรม/โครงการที่มี
ลักษณะตามนิยามที่ สมศ.และ สกอ. กําหนด 

2. กลุ	มเปPาหมายของการให#บริการวิชาการ ได#แก	 กลุ	มลูกค#าซึ่งในที่นี้เรียกว	า ผู#มีส	วนได#เสีย 
(Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู	ด#วยกัน 7 กลุ	ม ได#แก	 

2.1  นักศึกษาป>จจุบัน 
2.2  บุคลากรภายใน 
2.3  ศิษย3เก	า 
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#องการของกลุ	มเปPาหมายก	อน เพื่อให#

โครงการต	างๆ  สามารถตอบสนองความต#องการของกลุ	มเปPาหมายได#อย	างแท#จริง 
6. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ อาจเป�นโครงการแบบให#เปล	า โครงการที่เก็บค	าลงทะเบียน

บางส	วน หรือเป�นโครงการที่เก็บค	าลงทะเบียนเต็มจํานวน เป�นโครงการที่ก	อให#เกิดรายได# เป�นโครงการ
ความร	วมมือระหว	างหน	วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป�นโครงการที่เป�นความร	วมมือระหว	าง
มหาวิทยาลัยกับองค3กรหรือหน	วยงานภายนอกก็ได# 

 

แนวปฏิบัติเพื่อให�เป0นไปตามเกณฑ1มาตรฐานด�านการบริการวิชาการ 

1.  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 

1.1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก	สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ3ของการให#บริการวิชาการด#านต	างๆ ที่สัมพันธ3กับ

พันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส	งเสริม สนับสนุนและจูงใจให#อาจารย3 บุคคลทุกระดับมีความพร#อมทั้ง
ในด#านความรู# ความเช่ียวชาญ เวลาและจิตแห	งบริการ (service mind) ในการให#บริการวิชาการแก	
หน	วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  กําหนดภาระงานของอาจารย3และบุคลากรให#ชัดเจน โดยมี
ระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว	างภาระงานด#านต	างๆ ซึ่งเป�นการสร#างแรงจูงใจให#บุคลากรสนใจ
ในการให#บริการวิชาการแก	ชุมชน สังคม ตามความถนัดและจุดเน#นของสถาบัน 
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 ในการให#บริการทางวิชาการนี้ ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน เพื่อนําไปสู	
การปรับปรุงคุณภาพของการให#บริการอย	างสมํ่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเปPาหมายที่กําหนดไว# 

1.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก	สังคมกับการเรียนการสอน 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงานประจําด#านอื่นๆ ของอาจารย3และบุคลากร เช	น การกําหนดให#นักศึกษานําความรู#ไปจัดทํา
เป�นโครงการหรือกิจกรรมที่เป�นประโยชน3ต	อชุมชน 

1.3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก	สังคมกับการวิจัย 
 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย	างเป�นระบบ เช	น 1) มีการนํา

ผลการวิจัยไปสู	การใช#ประโยชน3จริงที่ตอบสนองความต#องการของทุกภาคส	วนในทุกระดับ และ 2) นํา
ความรู# ประสบการณ3 จากการให#บริการกลับมาพัฒนาต	อยอดไปสู	การพัฒนาองค3ความรู#ใหม	ผ	าน
กระบวนการวิจัย เป�นต#น 

1.4   มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก	สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 จัดให#มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก	สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให#มีส	วนร	วมของผู#ให#บริการ ผู#รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป�นทั้ง
ผู#ให#บริการและผู#รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เปPาหมายของสถาบัน ความร	วมมือร	วมใจ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให#บริการที่สามารถนําไปใช#ประโยชน3ได#จริง และ
เป�นไปตามหลักเกณฑ3ที่สถาบันกําหนดไว# 

1.5   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก	สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่ได#อย	าง
สมํ่าเสมอและเป�นรูปธรรม 

2.  กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิดประโยชน1ต�อสังคม 

2.1  มีการสํารวจความต#องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน	วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน#นของสถาบัน 

มีการสํารวจความต#องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน	วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร3 ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน#น
และความเช่ียวชาญของสถาบัน 

2.2  มีความร	วมมือด#านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู#และเสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน	วยงานวิชาชีพ 
    สถาบันมีการเชิญหรือเปbดโอกาสให#ผู#มีส	วนร	วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน	วยงาน
ที่เกี่ยวข#องกับวิชาชีพที่จะให#บริการมาร	วมมือร	วมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร#าง
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เครือข	าย (Networking) ระหว	างบุคคลหรือหน	วยงานในรูปแบบต	างๆ เช	น ความร	วมมือกับสถาน
ประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป�นส	วนหนึ่งของการปรับปรุงป>ญหาที่เกิดขึ้น  หรือไปใช#พัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส	วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ให#คําปรึกษาแนะนําและจัด
ให#มีช	องทางในการสื่อสาร ทําความเข#าใจร	วมกันของภาคอุตสาหกรรมหรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใหม	ๆ  ในชุมชน 

2.3  มีการประเมินประโยชน3หรือผลกระทบของการให#บริการทางวิชาการต	อสังคม 
มีการประเมินประโยชน3หรือผลกระทบของการให#บริการทางวิชาการต	อสังคมว	า  สอดคล#อง

กับความต#องการของผู#รับบริการทั้งทางตรงและทางอ#อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย3
และบุคลากรผู#ให#บริการ ทั้งในด#านการนําความรู# ความเช่ียวชาญ ไปใช#ประโยชน3 การสื่อสาร การช้ีแจง
แนะนําให#ผู#รับบริการและประชาชน 

2.4  มีการนําผลการประเมินในข#อ 2.3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให#บริการทาง
วิชาการ 

 มีการนําผลการประเมินการให#บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให#บริการ มีระบบและกลไกการให#บริการ  ซึ่งประกอบด#วยรูปแบบการให#บริการ ขอบเขตการให#บริการ 
ค	าใช#จ	ายระยะเวลาในการให#บริการ  สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพ
ของการให#บริการ โดยจัดให#มีระบบให#ข#อมูลที่ชัดเจน มีความเป�นธรรมโปร	งใส และสามารถตรวจสอบ
ได# 

2.5  มีการพัฒนาความรู#ที่ได#จากการให#บริการทางวิชาการและถ	ายทอดความรู#สู	บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร	สู	สาธารณชน 

สถาบันมีการพัฒนาความรู#ที่ได#จากการให#บริการทางวิชาการ ส	งเสริมให#เกิดกระบวนการใน
การถ	ายทอดความรู#ไปสู	บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู#เรียนด#วย จัดให#มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพร	ประสบการณ3ในการให#บริการผ	านทางสื่อการเรียนรู#ต	างๆ  รวมทั้งจัดทําฐานข#อมูลการ
บริการวิชาการเผยแพร	สู	สาธารณะชน 

ในการให#บริการทางวิชาการในลักษณะห	วงโซ	คุณภาพที่สนองความต#องการและเป�นที่พึ่งของ
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน	วยงานวิชาชีพสังคมได#อย	างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร#อมตาม
จุดเน#นของสถาบัน พิจารณาได#จาก (1) ประโยชน3หรือผลกระทบของการให#บริการทางวิชาการ (2) การ
สร#างความร	วมมือกับหน	วยงานภายนอก และ (3) ความรู#ที่เกิดจากการให#บริการทางวิชาการและการ
เผยแพร	ความรู#นั้นภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 


