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การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่พึงให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัย  มีความเชี่ยวชาญ 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะวิชา ควรคำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปี ทั้งการบริการวิชาการ
ที่ก่อเกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะวิชาดำเนินการเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสำเร็จของการบริการวิชาการ นำมาจัดทำเป็นแผนบูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิด ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่คณะ
วิชา/มหาวิทยาลัยงานบริการวิชาการ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงจัดทำคู่มือการบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยเนชั่น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ให้ตรงกันตามพันธกิจ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

อนึ่ง ประกาศ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก ส่วนกรณีที่
มีกฎระเบียบอื่นใดต่างไปจากที่ถือปฏิบัติก็อาจยืดหยุ่นได้ตามเหตุผลและความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป 
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นโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเนชั่น คำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม  ประจำปี ทั้งการบริการวิชาการที่ก่อเกิดรายได้
และการบริการวิชาการที่คณะวิชาดำเนินการเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของ
การบริการวิชาการ นำมาจัดทำเป็นแผนบูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิต ให้มีประสบการณ์จาก
สภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิด ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่คณะวิชา/มหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม  

กระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม 

ความหมายการบริการวิชาการแกสังคม 

การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือทำหน้าที่ใดๆ ที่
มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 

ลักษณะงานบริการทางวิชาการของสถาบันการศึกษา 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดกำหนดลักษณะและ 
ขอบเขตของการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบเก็บ

ค่าลงทะเบียน แบบให้เปล่า และแบบว่าจ้าง 
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน และการจัดการ 
6. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
7. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
 1.  เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในเรื่องที่แต่ละหน่วยงานมี
ศักยภาพ ความถนัด และเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากร หรือได้รับการร้องขอจากชุมชน 
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 2. การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ต้องศึกษาความต้องการกลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือให้การดำเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
 3. กลุ่มเป้าหมายการให้บริการวิชาการ คือ ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนโรงเรียน สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ศิษย์เก่า ตลาดแรงงาน ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีรับ บริการ
ของมหาวิทยาลัย หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการร้องขอ เป็นต้น 
 4.  สถานที่หรือการให้บริการตามโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือในพ้ืนที่ภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

กรอบแนวคิดการดำเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 
จากนโยบายการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยเนชั ่น จึงไดกำหนดกรอบแนวคิดในการ

ดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นกรอบในการวางแผนและดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ไว้ดังนี้ 

 1. มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น
หรือสังคม 
 2. ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุน จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม เช่น บุคลากร 
นิสิตผู้ปกครอง ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ ชุมชน หรือหน่วยสังคมอ่ืนๆ เป็นต้น 
 3. ควรมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้นิสิตสามารถบูรณาการ
องค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิตได้ตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในสถาบัน ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการมีจิตสาธารณะ สามารถนำโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยเน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพื่อเพ่ิมทักษะการเขียนโครงการ การ
เสนอโครงการ และดำเนินงานโครงการร่วมกับชุมชน สังคม 
 5. ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน 
(Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (DO) การประเมินคุณภาพ(Check)และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 
 6. ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพหรือความพร้อมของหน่วยงาน สถาบัน 
คณะ กลุ่มบุคคล รวมถึงทรัพยากรสำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม หรือสาธารณะที่แสดงถึงความเจริญงอก
งามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคตะ จิตใจ การมีน้ำใจเสียสละ การมีส่วนร่วมกับสังคม จิตอาสา 
สามารถแสดงออกให้เห็นถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และเป็นที่พ่ึงของสังคมได้  
 7. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานรวมทั้งควรทำให้ชุมชนมีการเรียนรู้
และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบในเชิงบวกเพ่ือทำให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง 
 8. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมควรได้รับ
การเผยแพร่ทั้งภายในสถาบันการศึกษา และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงการดำเนินการ
พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการบริการวิชาการเชิงรุก       
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ระบบ กลไก และกระบวนการการบริการวิชาการแกสังคม 

 มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการสัมพันธ์ กับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการบริการวิชาการ  สรุปได้ โดยสังเขป 
คือ เริ่มจากการสำรวจความต้องการของชุมชนหรือสังคม เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายและทิศทางในการจัดทำ
แผนบริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือจัดหางบประมาณสนับสนุนและบุคคลผู้รับผิดชอบ จากนั้น
จัดทำข้อเสนอโครงการเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนางานบริการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามลำดับ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จึงจะสามารถดำเนินงาน โครงการต่างๆ ตาม
แผนบริการวิชาการท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ซึ่งในการดำเนินโครงการ หน่วยงานจะต้องเน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนและ
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งจะต้องมี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน เช่น นำนักศึกษาเข้าร่วมการดำเนินงาน
โครงการอาจเป็นวิทยากร ผู้ช่วยผู้นำการปฏิบัติหรือร่วมฝึกปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการหรือ นำประเด็น  
ปัญหาหรือองค์ความรู้จากการบริการวิชาการมาเป็นกรณีศึกษา ให้กับนิสิตในชั้นเรียน  เป็นต้น นอกจาก
บูรณาการกับการเรียนการสอน หน่วยงานจะต้องบูรณาการ บริการวิชาการกับงานวิจัยด้วย  เช่นการนำ
ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง หรือนำความรู้ ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาจากการบริการวิชาการ
มาพัฒนาต่อยอด ไปสู ่การทำวิจัยเพื ่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาองค์ความรู้เดิม  เป็นต้น  โดย
ระหว่างการดำเนินงานจะต้องมี การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
และหลังจากการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ จะต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการ
บริการวิชาการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไก การบริการวิชาการแก่สังคม โดยสามารถ
สรุปรายละเอียด ระบบ กลไก และกระบวนการบริการวิชาการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย จากผู้แทนที่
รับผิดชอบดำเนินงาน จากระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 

2. คณะกรรมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย กำหนดกรอบการ
ดำเนินงานบริการวิชาการ ตามนโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม จุดเน้นมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  

3. คณะ/สำนัก/สถาบัน ประชุมกำหนดกรอบบริการวิชาการของหน่วยงานตนเอง ให้สอดคล้องกับ
กรอบของคณะกรรมการการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสอดคล้องกับบริบท พันธกิจ และความ
ถนัด/เชี่ยวชาญของหน่วยงาน 

4.  การสำรวจความต้องการของชุมชน หรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) การบริการ
วิชาการแก่สังคม คณะ/สำนัก/สถาบัน จำเป็นต้องเริ่มจากการสำรวจความต้องการของชุมชน เพ่ือกำหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ และสามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ผลการ
สำรวจความต้องการที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และบริบทของแต่ละหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความถนัดที่จะให้บริการในเรื่องต่างๆ ซึ่งผลการสำรวจความต้องการจะนำไปจัดทำเป็นรูปแผนการบริการ
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วิชาการระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน 
5. การจัดทำและเสนอแผนบริการวิชาการ 
   คณะ/สำนัก/สถาบัน จัดทำเป็นแผนการบริการวิชาการของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน การร้องขอจากชุมชน และแผนปฏิบัติการประจำปี ฯลฯ  และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมร่วมจัดทำแผนงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป 

6. การจัดทำโครงการบริการวิชาการตามแผน 
     เมื่อแผนบริการวิชาการได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบระดับ คณะ/สำนัก/ สถาบัน ดำเนินการ

จัดทำโครงการบริการวิชาการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการจากหัวหน้าหน่วงงานต่างๆ โดย
อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการจัดทำโครงการ จะต้องระบุให้
เห็นถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยได้แก่ 

     1) นำประเด็นปัญหาที่พบจากการบริการวิชาการ ซึ่งอาจมาจากการนำไปใช้ ของผู้รับบริการ 
หรืออาจค้นพบโดยผู้ดำเนินงานโครงการเอง ไปพัฒนาเป็นหัวข้อหรือโจทย์วิจัย และต่อยอดไปสู่การพัฒนา
เป็นองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย 

     2) จัดทำ มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริหารการสอน โดยกำหนดให้ นิสิต นำ
ความรู้จากโครงการบริการวิชาการ ไปจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นต้น 

7. การดำเนินโครงการบริการวิชาการ 
    ก่อนเริ่มดำเนินโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการอาจดำเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน/ภาครัฐ /ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 
กรณี ไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลง ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะมีการประชุมวางแผนการทำงานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่รับบริการ แล้วแต่ลักษณะของโครงการ 

     ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการต้องทำให้ครบถ้วนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ในที่นี้คือแผนงานในระดับโครงการ การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (DO) 
การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) 

8. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  รวมทั้งประเมินและติดตามผลประโยชน์ หรือผลกระทบ 
การดำเนินโครงการดำเนินการประเมินผลโครงการในด้านต่างๆ  ประกอบด้วย 

1) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 3 มิต ิ หลังเสร็จสิ้นโครงการ/จบการดำเนินงานทันที 
ประกอบด้วย มิติความพึงพอใจ มิติความรูความเข้าใจ  และมิติการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2)   ประเมินผลความสำเร็จการบูรณาการ ของงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย โดยประเมินเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดไว 

3)   ติดตามและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบการดำเนินงานโครงการ โดยดำเนินงาน
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หลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 เดือน แต่ไมควรเกิน 3 เดือน  เพ่ือจะ 
ไดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการนำความรู/นวัตกรรมจากงานบริการวิชาการไปใช้งานจริง ซ่ึงจะ 
ไดนำมาวิเคราะหพิ์จารณา และให้ความเหลือหรือแนะนำ 

 9. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานรายงาน พรอมทัง้สรุป/ 

ถอดบทเรียนองคค์วามรูที่ไดจากการบริการวิชาการ และจัดทำฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ  
ซึ่งผู้รับผิดชอบ ควรเขียนผลการดำเนินการตามหลักการ PDCA ดังนี้ 

                1) Plan โดยเขียนอธิบายว่าโครงการได้รับงบประมาณจากท่ีไหน จำนวนเท่าไร มี

กิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ/เชิง
ปริมาณอย่างไร (ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา ให้นำ Act ของปีที่ผ่านมาแสดง
ประกอบด้วย) 
        2) Do เขียนอธิบายว่ามีการดำเนินการตามแผนงานโครงการ ครบทุกกิจกรรมที่กำหนด
ไว้หรือไม่ ถ้ามีกิจกรรมที่ไม่ได้ทำหรือทำไม่เสร็จ ควรให้เหตุผลประกอบ 
             3) Check เขียนอธิบายว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว มีการประเมินผลกิจกรรมอย่างไร 
สามารถตอบการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายได้หรือไม่อย่างไร โดยควรนำเสนอผลการประเมิน
ด้วย 
             4) Act เขียนอธิบายว่าเมื่อมีการประเมินผลแล้ว พบปัญหา/อุปสรรค จะดำเนินการแก้ไข
หรือพัฒนาอย่างไร และหากจัดกิจกรรม/โครงการในปีต่อไป ควรนำปัญหาอุปสรรคในปีปัจจุบันใช้
ในการวางแผนปีต่อไปอย่างไร 
  10. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ 
       นำบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เผยแพร่และ
ถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น นำมาสอนในรายวิชา การสัดเสวนา การประชุม 
รวมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านทาง website หรือสื่ออ่ืนๆ 
  11. การนำผลการประเมินไปปรับปรุง 
              นำผลการประเมินโครงการทั้งในส่วนที่ได้จากผู้รับบริการ และในส่วนของผู้ให้บริการที่
ได้ประเมินความสำเร็จการบูรณาการฯ ไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการปรับปรุงหลักสูตร 
กิจกรรม งบประมาณ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแผนและกระบวนการบริการวิชาการ 

12. ติดตามผลความต่อเนื่องการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของชุมชน และการเสริมสร้างคามเข็มแข็งให้ชุมชน โดยให้ดำเนินการตาม
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง ในการนำความรู้จาการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน 
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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แนวคิดและกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการ 
 จากความสำคัญที่กำหนดให้งานบริการวิชาการ ที่ดำเนินงานให้สถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน และการวิจัย จึงมีแนวทางและกระบวนการที่จะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการ 
บูรณาการกับการงานทั้ง 2 ได้ ดังนี้ 
 1. จัดให้มีเครือข่ายกามให้บริการ โดยร่วมกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการร่วม
ให้บริการวิชาการ เพื่อส่งส่งเสริมให้ความร่วมมือ เกิดเครือข่ายและการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ระหว่าง
สาขาวิชา/ภาควิชา จนถึงคณะ 
 2. จัดให้มีนิสิตในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ ร่วมดำเนินงานโครงการ เพื่อการเรียนรู้
ของนิสิตจากประสบการณ์จริง จากการให้บริการวิชาการและนำประสบการณ์ ดังกล่าว มาต่อยอดองค์ความรู้
ในชั้นเรียนในเชิงทฤษฎี 
 3. นำประเด็นปัญหา ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการหรือจากผู้รับบริการมาต่อ
ยอดไหสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรายวิชาที่สอนหรือกำหนดเป็นหัวข้อวิจัย หรือเป็นกรณีศึกษา สำหรับ
นิสิตในชั้นเรียน 
 4.  นำผลการวิจัยไปถ่ายทอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง ผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการโดยใส่
เนื้อหาและผลการวิจัยในเอกสารประกอบการให้บริการวิชาการ 
 5. จัดทำ มคอ.3 ระบุกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนบริหารการสอน โดยกำหนดให้นิสิตนำองค์
ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากรายวิชาที่เรียน นำไปสร้างสรรค์การให้บริการวิชาการ แก่ชุมชนและสังคม 
โดยไปจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุอ้างอิงชื่อโครงการ/กิจกรรมการ
บริการวิชาการ 
 6. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ต้องมีหลักฐานอย่างน้อย ประกอบด้วย การ
ประมวนการสอน การสรุปผลสิ่งที่ได้จากการบริการวิชาการที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ภาพถ่าย แฟ้ม
งาน หนังสือขอบคุณ ตลอดจนชิ้นงาน เป็นต้น 
 7. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย ต้องมีหลักฐานอย่างน้อย ประกอบด้วย รายงาน
ผลการวิจัย การประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/ชิ้นงาน หรือสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ 

 เพ่ือให้การดำเนินการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ จึงได้มีการ
กำหนดขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ และการดำเนินการบริการวิชาการต่อไปได้ดังนี ้
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ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ 

1) ผู้เสนอโครงร่างการบริการวิชาการ ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณากรอบการบริการวิชาการ และกรอบ
งบประมาณ แล้วส่งต่อคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม 

2) คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม พิจารณากลั่นกรองโครงร่างการบริการวิชาการ 
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

3) คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม รวบรวมข้อเสนอแนะส่งให้ผู้วิจัย เพ่ือปรับปรุง
แก้ไข 

4) ผู้เสนอโครงร่างการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ปรับแก้แล้ว ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณากรอบการบริการ
วิชาการแก่สังคม  และกรอบงบประมาณ แล้วส่งต่อคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม 

5) คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม พิจารณากลั่นกรองโครงร่างการบริการวิชาการ
ฯ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการอีกครั้ง 

6) คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาแล้วรวบรวมจัดทำประมาณการงบประมาณ
สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

7)อธิการบดีลงนามประกาศประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

8) ผู้ทำบันทึกเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 
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(วจบ.01) 

 

 

แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการ 

 

1. ชื่อโครงการ  : ……………………………………………………………………………………….. 

2. ประเภทของโครงการ  :  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม    

  โครงการใหม่                    โครงการเดิม/ต่อเนื่อง   

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ……………………………………………………………………………………….. 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ……………………………………………………………………………………….. 

5. ที่ปรึกษาโครงการ/คณบดี : ……………………………………………………………………………………….. 

6. หลักการและเหตุผล   ……………………………………………………………………………………….. 

7. วัตถุประสงค ์

 7.1 เพ่ือ ……………………………………………………………………………………….. 

8. ขั้นตอนการดำเนินงานตาม PDCA 

8.1 การวางแผนโครงการ (Plan)  

 ……………………………………………………………………………………….. 

           8.2 ขั้นตอนดำเนินการ (Do)     

 ……………………………………………………………………………………….. 

8.3 ขั้นตอนสรุปและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (Check) 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



9 

 

9. แผนการดำเนินงาน  

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

   

1.  =======   

2.   =======  

3.    ======= 

 
10. เป้าหมายของโครงการ 
        ด้านปริมาณ  ……………………………………………………………………………………….. 
   ด้านคุณภาพ ……………………………………………………………………………………….. 

11. กลุ่มเป้าหมาย  
……………………………………………………………………………………….. 

 

12. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

13. สถานที่ดำเนินการ 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

14. ลักษณะของกิจกรรม  
……………………………………………………………………………………….. 
 

15. งบประมาณ (แบบ ก.) 
 - งบประมาณรวมทั้งสิ้น     .............................. บาท (……………………..) 

หัวข้อ  งบประมาณ 
  
  
  

รวมเป็นเงิน  
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16. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
16.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  ……………………………………………………………………………………….. 
16.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     ……………………………………………………………………………………….. 
16.3 ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ   ……………………………………………………………………………………….. 

 

17. วิธีการวัดผล 
……………………………………………………………………………………….. 

18. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ……………………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชื่อ   ..........................................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                   (......................................................) 
                                        ............................................  
                                           วันที่........../........../.......... 

 
ลงชื่อ............................................................................คณบดี/ที่ปรึกษาโครงการ 

(......................................................) 
............................................  
วันที่........../........../.......... 

 
ลงชื่อ............................................................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์) 
 

วันที่........../........../.......... 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

คำสั่ง มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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คำสั่ง มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม  

ประจำปีการศึกษา 2562  
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

    หลักเกณฑ์การกำหนดค่าใช้จ่ายการจัดการดำเนินกิจกรรมนิสิต 

และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

ประมาณการงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม  

ประจำปีการศึกษา 2562   
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