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ค าน า 
  

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่พึงให้บริการ 
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัย 
มีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ  
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยพายัพ และคณะวิชาควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการ 
วิชาการแก่สังคม  โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี  
ทั้งการบริการวิชาการท่ีก่อเกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะวิชาด าเนินการเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน  โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ น ามาจัดท าเป็นแผนบูรณาการและ 
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่คณะวิชา/มหาวิทยาลัยงานบริการวิชาการ  
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  จึงจัดท าคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพ  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ให้ตรงกันตามพันธกิจ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
คณาจารย์ทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะ 
ไว้เพ่ือปรับปรุงคู่มือเล่มนี้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

             (อาจารย์ ดร.ฐิติ  ฐิตจิ าเริญพร) 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 

34  ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้น  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยได้ก าหนดมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษาข้ึน  4  ด้าน  คือ  ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม  และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
            จากข้อก าหนดดังกล่าว  ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินงานตามพันธกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ  พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีมีความเหมาะสม  หรือสอดคล้องกับ
บริบทตามความต้องการของชุมชน  สังคม  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน  
สังคม  และประเทศชาติ  สถาบันอุดมศึกษา  จึงต้องให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในวงกว้าง  และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งอาจจะให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน
ระดับสถาบัน และระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ  เช่น  การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้า
เพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  การจัดให้มีการศึกษา
ต่อเนื่องเพ่ือบริการแก่ประชาชนทั่วไป  เป็นต้น  การบริการวิชาการดังกล่าว  สถาบันการศึกษาสามารถ
จัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า  หรือการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้  
หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  (ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,2553, หน้า 129 - 130)พันธกิจด้านการบริการวิชาการของ
สถาบันการศึกษา  ยังเป็นข้อก าหนดหนึ่งในการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
และเป็นข้อก าหนดอีกด้านหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยพายัพด้านการให้บริการวิชาการและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ  

ดังนั้น  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจึงได้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์และจัดตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ คือ 

1. ก ากับดูแลและรับผิดชอบในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามผลและ
ประเมินผลการด าเนินงานการบริการวิชาการของคณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ทิศทาง แผนงานและเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาความรู้ของบุคลากร 

3. งานอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพมอบหมาย 
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แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 
1. นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม 

เพ่ือให้การด าเนินการด้านการบริการวิชาการต่อสังคม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพายัพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43(1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  จึงก าหนด ดังนี้ 

1.1 ก าหนดให้คณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดท าแผนและกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง 
เป็นระบบ 

1.2 ขยายโอกาสและบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้าง 
ประสบการณ์แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม 

1.3 มุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเจริญก้าวหน้าแก่สังคม 
(ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง นโยบายการบริการวิชาการต่อสังคม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553) 
2. เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทั้งในระดับประเทศและ 
นานาชาติ 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการท่ีให้บริการวิชาการท้ังในระดับประเทศและ 
นานาชาติ  80 
 

แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคมของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1. นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.1 สนับสนุนให้คณะวิชา จัดท าแผน โครงการหรือกจิกรรมบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็น
ระบบ 

1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบและกิจกรรม น าไปสู่ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ครอบคลุม ถึงกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการได้แก่นักศึกษา
คณาจารย์ ศิษย์เก่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนและสังคม 

1.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาในการบริการวิชาการแก่ 
สังคม 

1.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดบริการวิชาการแก่สังคม และน ามาบูรณาการกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 

1.5 สถานที่จัดโครงการหรือกิจกรรมอาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกก็ได้ 
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2. กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์การให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
3. เป้าประสงค์ 

3.1 ส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อก าหนดชุมชนหรือ 
องค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิชาหรือหน่วยงาน 
เพ่ือประกอบการก าหนดการให้บริการวิชาการ 

3.2 จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
3.3 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนา

ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 
4. เป้าหมายการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

หมายถึง แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ด าเนินงาน  
สนับสนุนและส่งเสริมคณะวิชาเป็นที่พ่ึงทางวิชาการท่ีเหมาะสมให้แก่สังคมชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติและได้ใช้องค์ความรู้พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสังคมไปในการให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนรวมทั้งได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือ 
การค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง  

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  โดยก าหนด
เป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนด  
ทิศทางและการจัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

4.2 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความ 
ร่วมมือระหว่างคณะวิชาหรือหน่วยงาน 
 4.3 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

4.4 สนับสนุนและส่งเสริมคณะวิชาจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เน้นให้เกิดการสร้างประโยชน์ คุณค่า และความเข้มแข็งแก่
สังคม ชุมชน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4.5 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ โดยรวดเร็ว 
และสมบูรณ์ 

4.6 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 
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4.7สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีทักษะและประสบการณ์ใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

4.8 ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

4.9 สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย และประเมินผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ได้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
 4.10 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก
โครงการ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม จัดท ารายงาน เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน และน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

4.11 จัดท าระบบฐานข้อมูลในความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
4.12 ด าเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมาย 

5. แนวทางการติดตามและการประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
5.1 มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ทุกๆ  

2 เดือนเพ่ือรับทราบข้อมูล ประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
5.2 มีการติดตามผลและประเมินผลตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะวิชาและ 

ระดับมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา 
5.1.1ภาคการศึกษาที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม– 

ธันวาคม 
5.1.2ภาคการศึกษาที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม– 

เมษายน 
5.1.3ภาคฤดูร้อน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม– 

มิถุนายน 
5.3 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการหรือกิจกรรม และโครงการตามแผนบริการ

วิชาการแก่สังคม ระดับคณะวิชา  ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรมภายใน14วัน 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1 มีรายงานการส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อก าหนดเป้าหมายการบริการวิชาการ 
6.2 มีแผนบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 
6.3 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือ 

องค์กรเป้าหมายจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
6.4 จ านวนองค์กรภายนอกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
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6.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีโครงการบริการวิชาการและน ามาใช้ในการเรียนการสอนต่อ 
หลักสูตรทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการด้าน

ต่างๆทีส่อดคล้องการแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพโดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
1. แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.1โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม  ควรเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้าง 
การพัฒนา  เผยแพร่ความรู้  ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน  ท้องถิ่น  หรือสังคม   

1.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม  ควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือ  
หรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินกิจกรรม  เช่น  บุคลากร  นักศึกษา  ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  หน่วยงานวิชาชีพ  ชุมชน  หรือหน่วยสังคมอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

1.3โครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย   
เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของชุมชน  
ท้องถิ่นหรือสังคม 

1.4 การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ควรสนับสนุน  
ส่งเสริม  ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่ม  สร้างสรรค์  หรือเป็นผู้วางโครงการ  เพื่อเพ่ิมทักษะ
การเขียนโครงการ  การเสนอโครงการ  และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอนตามหลัก  PDCA  หรือการวางแผน (plan)  การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do)   
การประเมินคุณภาพ (check)  และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act)        

1.5สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีวินัยและมีจิตอาสา  
สามารถน าโครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  ท้องถิ่น หรือ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 1.6ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินโครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่มคีวามเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจะด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง  มั่นคง  และยั่งยืน 
 1.7 ผลจากการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมควรให้มี
ผลที่บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของนักศึกษาที่มีพัฒนาการต่อเนื่องได้  เช่น  ความคิดเห็นต่อ 
การบริการสาธารณะ  ความรู้สึกที่สังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตเป็นต้น 
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1.8 การด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกับการบริการวิชาการแก่สังคม  ควรสนับสนุน  
ส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ  หรือความพร้อมของหลักสูตรต่อการบริการวิชาการแก่สังคม  
ที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางปัญญา  ความรู้  ความคิด  ทัศนคติ  จิตใจ  การมีน้ าใจเสียสละ   
การมีส่วนร่วมกับสังคม  สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความมีวินัยและการมีจิตอาสา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมได้ 

1.9 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
ควรได้รับการเผยแพร่ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และสู่สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
2. กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมและได้ด าเนินการ
ตามระบบที่วางไว้ดังนี้โดยเริ่มจากการทบทวนความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่
สังคมส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมและจัดท าโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งจัดท าบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการแกชุ่มชน ภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปจัดท าแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

โดยในส่วนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมคณะวิชาให้บริการในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือ 
เพ่ือชี้แนะสังคม 

ส่งเสริมคณะวิชามีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ 
การปฏิบัติงานประจ าด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากรเช่นการน านักศึกษาไปจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

นอกจากนั้นแล้วยังมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือสังคมในหลายภาคส่วนตลอดจน
คณะวิชาน าความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท าวิจัยเพื่อให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่เป็นต้น 

คณะวิชาได้จัดให้มีการประเมินผลส าเร็จของการบริการวิชาการและมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
สรุปกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม ได้ตามแผนภูมิ หน้า 7 
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2.1 กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ารวจความต้องการชุมชนและจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

บันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 

จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เสนอกรรมการประจ าคณะวิชา/คณะกรรมการบริหารคณะวิชา 

จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเมินผล  จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ และจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคม 
- เผยแพร่สู่คณะวิชา 
- เผยแพร่สู่สาธารณชน 

บูรณาการกับการวิจัย บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัด 

น าผลประเมินไปปรับปรุงงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

ทบทวนความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
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2.2 ระบบการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บูรณาการกับการวิจัย บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ส ารวจความต้องการการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ก าหนดกลุ่มวิชา/รายวิชา ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบูรณาการฯ 

จัดท าแผน/ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ มคอ.รายวิชา 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

สรุปผลการด าเนินงาน(ตามไตรมาส)และ 
จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 

ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ 
กับการเรียนการสอน 

น าผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ 
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

สรุปปัญหาที่ได้รับจากการจัดท าโครงการ 

น าประเด็นปัญหาที่พบมาท าวิจัย
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการกับการวิจัย 
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จากแผนภูมิกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมสรุปการด าเนินการได้ดังนี้ 
1. การทบทวนความส าเร็จและความล้มเหลวของแผนบริการวิชาการ 
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ ปัญหา

อุปสรรคด้านการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแนวทางการแก้ปัญหา 
2. การส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน หน่วยงาน และการจัดท า 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือศึกษาต่อเนื่องจากโครงการเดิม (ถ้าม)ี  
การบริการวิชาการแก่สังคมนั้นจ าเป็นต้องท าหนังสือส ารวจความต้องการการจัดท าโครงการ 

ของแต่ละคณะวิชา หรือร่วมส ารวจความต้องการชุมชน ในพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายระดับ
มหาวิทยาลัยพร้อมฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรวบรวมข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพ เพ่ือเรียงล าดับความจ าเป็นโดยเน้นโครงการที่
มุ่งประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา 

3. การจัดท าบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  โดยการหารือข้อสรุปโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปีและจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคม ตามล าดับ 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนนี้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม/คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ระดับคณะวิชา 
จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด และเป้าหมายให้ชัดเจน  
ทั้งระดับแผนบริการวิชาการฯและโครงการ เพ่ือการติดตามการประเมินผล แล้วน าเสนอแผนบริการ 
วิชาการแก่สังคมต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 

5. จัดท าโครงการ 
เมื่อแผนบริการวิชาการแก่สังคมได้รับการอนุมัติแล้วผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการจัดท าโครงการ

ตามแบบฟอร์มและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การด าเนินโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนได้แก่ 

ขัน้เตรียมการขั้นด าเนินการและข้ันหลังด าเนินโครงการ 
6.1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) มีการด าเนินการดังนี้ 

6.1.1 ศึกษาค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ  
6.1.2 ท าค าสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน (ถ้ามี) 
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  6.1.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะวิชา 
ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันวางแผนและก าหนดทิศทางในการด าเนินงานการบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับแผนงาน 
  6.1.4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  6.1.5 ออกส ารวจความต้องการชุมชน หน่วยงาน องค์กร ตามพ้ืนที่เป้าหมาย 
  6.1.6 น าข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดโครงการบริการวิชาการ 
แก่ชุมชน 
  6.1.7 จัดท าโครงการเสนอตามข้ันตอน  

6.1.8ขออนุญาตใช้สถานที่ภายใน/ภายนอก 
6.1.9เบิกเงินยืมเงินทดรองจ่าย 

6.2 ขั้นการปฏิบัติการ (Implementation) มีการด าเนินการดังนี้ 
6.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการเพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ 

กลุ่มเป้าหมาย(ถ้ามี) เช่นใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นต้น 
6.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้ 

  6.2.3 การประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามผลและประเมินผลความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
  6.2.3 การติดตามผลและประเมินผลของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการหรือกิจกรรม 
  6.2.4 พัฒนาโครงการเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม มีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในปีการศึกษาถัดไป 

6.3 หลังด าเนินโครงการมีการด าเนินการดังนี้ 
6.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 4 ด้านได้แก่จ านวนผู้เข้าร่วมความรู้ความเข้าใจ 

ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
6.3.2 ท าหนังสือขอบคุณหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
6.3.3 การสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการที่ได้ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น 
7. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการน าความรู้ที่ได้ให้บริการทาง 

วิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายควรท าการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 30 วัน 
8. ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
เมื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วเสร็จผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลประเมิน

ความส าเร็จของการให้บริการตามวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องมี 
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การประเมินให้เห็นถึงผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนหรือการวิจัย (ถ้ามี) โดยระบุให้ชัดเจน 

9. จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เมื่อประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ ตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า 

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ น าผลการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการมา
จัดท าแผนฯร่วมกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

10. การจัดท ารายงาน 
จัดท าสรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็นหลักฐานจ านวน 1 เล่ม โดยจัดส่งเล่มรายงาน

ผลให้กับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโครงการที่ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 เล่มพร้อมซีดี 1 แผ่น 

11. น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
น าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการพัฒนาแผนพัฒนา

กระบวนการ 
12. น าความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

          หมายถึง การน าผลจากการให้บริการวิชาการ มาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  
ที่หลักสูตรก าหนดและ/หรือการวิจัย   
กรณีบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- จัดท า มคอ.3หรือ มคอ.4ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 
การสอนเช่นก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนโดยระบุชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นต้น 

- จัดท ามคอ.5หรือ มคอ.6โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามมคอ.3หรือ 
มคอ.4 

- การพัฒนาการเรียนการสอนต้องใช้กับนักศึกษาทั้งชั้นเรียนหรือรายวิชา  มิใช่เพียงบางกลุ่ม 
กรณีบูรณาการกับการวิจัย 

- ในหลักการและเหตุผล  ต้องปรากฏข้อความเรื่องการน าผลจาการบริการวิชาการมาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างงานวิจัย 

- การบูรณาการจะส าเร็จเมื่อผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่  และมีหลักฐานการเผยแพร่แล้ว
เท่านั้น 

โดยคณะกรรมการฯจะประสานกับคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนและเผยแพร่
งานวิจัย 
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13. สรุปบทเรียนหรือองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ 
โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานคณะวิชาและ 

สู่สาธารณะซึ่งท าโดยการสื่อสารผ่านวิธีต่างๆอาทิจัดประชุมวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่
ทาง website ฯลฯ 
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2.3 ตาราง ล าดับขั้นตอนของกระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม 
ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ กรอบเวลาด าเนินการ ประเด็นที่ควรให้

ความส าคัญ 
1 การทบทวนความส าเร็จ

และความล้มเหลวของแผน
บริการวิชาการแก่สังคม 

 คณะวิชา (ด าเนินการเสนอ
ผ่านกรรมการประจ าคณะ
วิชา) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

 คณะกรรมการส่งเสริมการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

 คณะกรรมการวิชาการ 

เดือนกรกฎาคมของปี รายงานการวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคด้าน
การด าเนินการตาม
แผนบริการวชิาการ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา 

2 การส ารวจความต้องการ
ของชุมชนหรือภาครัฐ
ภาคเอกชนหน่วยงานและ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ร่วมกัน 

 คณะวิชา(ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ
(พื้นที่ระดับมหาวิทยาลัย) 

เดือนกรกฎาคม – 
กันยายนของป ี
(เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
จัดท าแผนบริการวชิาใน
ปีต่อไป) 

รายงานเชิงประจักษ์  
พื้นที่ ผูน้ าชุมชน/ 
ผู้ประสานงาน   
ความต้องการของ
ชุมชน 

3 การจัดท าบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการกับชุมชน
ภาครัฐภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 คณะวิชา(ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 
(พื้นที่ระดับมหาวิทยาลัย) 

 ผู้น าชุมชนของพื้นที่
เป้าหมาย 

เดือนสิงหาคม – 
กันยายน 

ข้อสรุปโครงการที่จะ
ด าเนินการในปีต่อไป 

4 คณะวิชาจัดท าแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดบั
คณะวิชา และสง่แผน
บริการวิชาการฯต่อฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 
 

 คณะวิชา(ด าเนินการเสนอ
ผ่านกรรมการประจ าคณะ
วิชา) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ
(รวบรวมแผนบริการ
วิชาการของคณะวิชา  
เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการ
บริการวิชาการฯ) 

 คณะกรรมการส่งเสริมการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 
 

 ทิศทางการ
ด าเนินงานในปี
ต่อไปการต่อยอด
โครงการที่
ด าเนินการ
มากกว่า 2 ปี  
เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ก าหนด
วัตถุประสงค ์
และตัวชี้วดั
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ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ กรอบเวลาด าเนินการ ประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญ 

มหาวิทยาลยัพายัพ ความส าเร็จของ 
แผนบริการ
วิชาการ 

 (มีโครงการกลาง
และโครงการที่
ด าเนินการเองของ
คณะวิชาผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา)    
โดยที่จะน าเสนอ
ต่อ กบห.  
เพื่ออนุมัติ
งบประมาณ 
(เพื่อผ่านไปยัง
สภามหาวิทยาลัย
ให้อนุมัติ) 

 การจัดท าแผน
บริการวิชาการ
ต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏบิัติการ
ของคณะวิชา/ฝ่าย 

5 การจัดท าแบบเสนอ
โครงการบริการวิชาการ
ตามแผนบริการวิชาการ 
แก่สังคม 
(โดยระบไุว้ในแผนปฏิบัติ
การของคณะวิชา) 

 คณะวิชา(ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 
(ติดตามโครงการฯของ
คณะวิชา) 

ปีการศึกษา 
 

 แบบเสนอ
โครงการที่มี
รายละเอียด
สมบูรณ์เสนอ
ตามล าดับและ
ขั้นตอน 

 อาจารย์จัดท า 
(มอค.3 หรือ 
มคอ.4) 
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ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ กรอบเวลาด าเนินการ ประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญ 

6 การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

 คณะวิชา (ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 
(ติดตามโครงการฯของ
คณะวิชา) 

 กลุ่มเป้าหมาย 

ตามกรอบเวลาที่ระบุไว้
ในโครงการ 

 การวางแผน 
ประสานงานเพื่อ
ลงพื้นที ่

 การมอบหมาย
นักศึกษา 

 การค้นหาโจทย์
วิจัย 

7 ติดตามผลการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน ์

 คณะวิชา 

 กลุ่มเป้าหมาย 

ติดตามหลังสิน้สุด
โครงการภายใน 30 วัน 

 ให้ค าปรึกษา
ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

8 การประเมนิความส าเร็จ
ของการบริการวิชาการแก่
สังคมที่ครอบคลุมเกณฑ์
การประกันคุณภาพ สกอ.
และสมศ. 
 

 นักศึกษา 

 คณะวิชา(ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ
(รวบรวมผลการประเมินฯ 
จัดท าเป็นรูปเล่ม 
โครงการฯระดบั
มหาวิทยาลัย) 

 กลุ่มเป้าหมาย 

ท าการประเมินผลหลัง
สิ้นสุดโครงการและ/หรือ
ประเมินผลประโยชน์
หรือผลกระทบ หลัง
ติดตามผลการน าความรู้
ไปใช้ ประโยชน์ ภายใน 
14วัน 

 

 นักศึกษา และ
ชุมชน/องค์กร/
หน่วยงาน
ประเมินผล
โครงการ 

 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
วิเคราะห์ทุก
โครงการที่เป็นไป
ตามสกอ. และ  
สมศ. ในภาพแยก
รายโครงการและ
ภาพรวม 

9 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ  

 คณะวิชา(ด าเนินการ) 

 กลุ่มเป้าหมาย 

จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการฯ หลัง
สิ้นสุดการประเมินผล
โครงการภายใน 14วัน 

 เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จาก
สภาพจริง 

 เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของ
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ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ กรอบเวลาด าเนินการ ประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญ 
อาจารย์อันจะ
น ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตรใหม่เปิด
หลักสูตรระยะสั้น 

 ชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

10 การจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 คณะวิชา (ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ
(รวบรวมรายงานสรุปผล
โครงการฯ จัดท าเป็น
รูปเล่ม โครงการฯระดบั
มหาวิทยาลัย) 

จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการหลัง
สิ้นสุดกระบวนการ 
ภายใน 14วัน 
 

 คณะวิชา จัดท า
รายงานสรุปผล
โครงการ 

 ควรค านึงถึงการใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อตอบการ
ประคุณภาพระดบั
สถาบนัที่
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 สรุปบทเรียนหรือองค์
ความรู้และถ่ายทอดความรู้
จากการบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

 คณะวิชา(ด าเนินการ) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

 ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

สรุปบทเรียนหรือองค์
ความรู้จากการบริการ
วิชาการแก่สังคมหลัง
สิ้นสุดโครงการภายใน 
14วัน 
(เพื่อประโยชน์ต่อการบูร
ณาการการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา
ถัดไป และประโยชน์ต่อ
การเสนอโจทย์วิจัย) 

 การสรุปบทเรียน 
KM 

 การเก็บข้อมูลการ
น าไปใชป้ระโยชน์
จากกลุ่มผู้เข้าร่วม 

 เผยแพร่บทเรียน 
องค์ความรู้สู่คณะ
วิชา 

 เผยแพร่บทเรียน 
องค์ความรู้สู่
สาธารณชน 
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ล าดับ ขั้นตอน/กระบวนการ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ กรอบเวลาด าเนินการ ประเด็นที่ควรให้
ความส าคัญ 

12 การน าผลประเมินไป
ปรับปรุงงานบริการวิชาการ
แก่สังคมและปรับปรุง
การบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 คณะวิชา(ด าเนินการเสนอ
ผ่าน คณะกรรมการประจ า
คณะวิชา) 

 ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 

 คณะกรรมการส่งเสริมการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

 คณะกรรมการวิชาการ 

กรกฎาคมของทุกปี  ควรประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ประเมินโครงการ 

 เพื่อประเมินแผน
บริการวิชาการ 

 เพื่อประเมินระบบ
และกลไกการ
บริการวิชาการ 

 อาจารย์ควรระบุ
ในแบบรายงานผล
การด าเนินการ
ของรายวิชา 
(มคอ.5หรือ  
มคอ.6)   
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ภาคผนวก 

 
1. แบบฟอร์มการส ารวจความต้องการรับบริการ (บก.มพย.01/58) 
2. แบบฟอร์มแผนบริการวิชาการแก่สังคม (บก.มพย.02/58) 
3. แบบฟอร์มติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการ (บก.มพย.03/58) 
4. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
5. แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ 
6. หนังสือรับรองงานบริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน (บก.มพย.04/58) 
7. แบบประเมินผลโครงการฯ (บก.มพย.05/58) 
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แบบฟอร์มการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ค าชี้แจง แบบส ารวจฯฉบับนี้สร้างขึ้น  เพื่อส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร   
ที่อยู่ในพื้นที่รับบริการของมหาวิทยาลัยพายัพ  ซึ่งน าผลการส ารวจมาประกอบการจัดท าแผนงาน แผนบริการวิชาการและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการอย่างเข็มแข็งและมีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองต่อไป 
 
(กรุณาขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด) 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1.1 ชื่อ-สกลุผู้ให้ข้อมูล.....................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
1.2 เพศ   หญิง    ชาย 
1.3 อาย ุ  ต่ ากว่า 25 ป ี  26-35  ปี  36-45 ป ี  46-55 ป ี  มากกว่า 55 ปี 
1.4 การศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
1.5 อาชีพ/หน่วยงาน  ข้าราชการ พนักงานบริษัท  เจ้าของธุรกิจ/กิจการ  ค้าขาย  
     พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อื่นๆ ระบุ
................................... 
1.6 ชื่อ-ที่ต้ังหน่วยงาน/สถานที่ท างาน/ที่อยู่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ/ประสานงาน
ต่อไป) 
  ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/สถานศึกษา/ชุมชน/หมู่บ้าน................................................................................................. 
  ที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขท่ี...........หมู่ที่................ถนน...............................................ต าบล……....................................... 
อ าเภอ..................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์............................... 
เบอร์โทรศัพท์....................................................โทรสาร........................................อเีมล์............................................. 
 
ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของผู้ตอบแบบส ารวจ 
2.1 ช่ือผู้น า/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหนา้องค์กร………………………......................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์..................................................................... 
2.2 กรณีเป็นผู้ต้องการรับบริการเป็นชุมชน/หมู่บ้าน   
  -  จ านวนสมาชิก…............................คน   
  -  สมาชิกในชุมชนมีอาชีพหลัก................................................มีอาชีพเสริม......................................................... 
  -  ลักษณะทรัพยากรของชุมชน/ผลิตภณัฑ์ของชุมชน........................................................................................... 
  -  หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลสนบัสนุนชุมชนในปัจจุบัน.......................................................................................... 
2.3 กรณผีู้ต้องการรบับริการเป็นสถานศึกษา 
  -  ประเภทสถานศึกษา  ของรัฐ  เอกชน       ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อื่นๆ ระบุ............................................................  
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  -  ช่ือสถานศึกษา…………………………………….......................................................................................... 
  -  เปิดสอนในระดบั   อนุบาล  ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมศึกษา     อุดมศึกษา 
2.4 กรณผีู้ต้องการรบับริการเป็นหน่วยงาน/องค์กร 
  -  ประเภทของหน่วยงาน   องค์กรภาครัฐ   องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
       อื่นๆ ระบุ..................................................................................................... 
  -  ช่ือองค์กร ……………………………………………………………………………………………………. 
  -  จ านวนสมาชิก…............................คน   
 
ตอนที่ 3  ข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
3.1 ท่านรู้จัก/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด 
  ไม่ทราบ/ไม่รู้จัก ทราบ/รูจ้ักน้อย ทราบ/รูจ้ักปานกลาง   ทราบ/รู้จักมาก 
3.2 ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการวิชาการผ่านช่องทางใดมากที่สุด 
  เว๊บไซต ์  แผ่นพับ/โบชัวร ์จัดนิทรรศการแบบ Road Show  
   หนังสือ/จดหมายประชาสมัพันธ์   อื่นๆ ระบุ............................................................................. 
3.3 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากมหาวิทยาลัย หรือไม่    
  ไม่เคยใช้บริการ  เนื่องจาก.............................................................................................................................. 
  เคยใช้บริการ     ในด้าน/เรื่อง.......................................................................................................................... 
  ………………………………………………………………………………………………………………....... 
  จากหน่วยงาน (สาขาวิชา/คณะ/ศนูย์/ส านัก/สถาบัน)............................................................................................ 
3.4 ประเภทการบริการวิชาการที่ต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือ  
  3.4.1  การรับค าปรึกษา เรื่อง............................................................................................................................ 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   -  สถานท่ีให้บริการ ในมหาวิทยาลัย   ในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
   -  ระยะเวลา   1-2 วัน 2-3 วัน   3-5 วัน    มากกว่า 5 วัน    อื่นๆ ระบ.ุ...................... 
   -  ช่วงเวลา/วันท่ีสะดวกรับบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
   วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. อื่นๆ ระบุ............................................................................ 
  3.4.2  การฝึกอบรม เรื่อง.................................................................................................................................. 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   -  สถานท่ีให้บริการ ในมหาวิทยาลัย   ในชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
   -  ระยะเวลา   1-2 วัน 2-3 วัน   3-5 วัน    มากกว่า 5 วัน    อื่นๆ ระบ.ุ...................... 
   -  ช่วงเวลา/วันท่ีสะดวกรับบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
   วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. อื่นๆ ระบุ.............................................................................. 
  3.4.3  จัดการประชุม/สัมมนาวิชาการ เรื่อง....................................................................................................... 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
   -  ระยะเวลา   1-2 วัน 2-3 วัน   3-5 วัน    มากกว่า 5 วัน    อื่นๆ ระบ.ุ...................... 
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   -  ช่วงเวลา/วันท่ีสะดวกรับบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น.  
   วันเสาร-์อาทิตย์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. อื่นๆ ระบุ.............................................................................. 
  3.4.4การรับบริการอื่นๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
3.5  ข้อเสนอแนะ-ข้อคดิเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
        ลงช่ือผู้ส ารวจ................................................................ 
         (                                                       ) 
         วันท่ี................/......................../................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
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แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะวิชา………………………………………………. 

ปีการศึกษา …………………………….. 
 
หลักการและเหตุผล 

  
 
 

วัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
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ข้อมูลโครงการ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตัวบ่งชี้และ 

ค่าเป้าหมายของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

(วัน/เดือน/ปี) 

ชื่อองค์กร/
หน่วยงาน/

ชุมชน 
ภายนอกที่

ร่วม
ด าเนินการ/ 

เข้าร่วม
โครงการ 

ประมาณการงบประมาณ
(บาท) 

รายรับ 
(โปรดระบุข้อ 
.. , แหล่งที่มา
ของรายรับ ) 

รายจ่าย 
(โปรดระบุ… , 
แหล่งที่มา
ของรายจ่าย 
) 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
(โครงการตามพ้ืนที่ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 

       

1         

2         

 ระดับคณะวิชา        

3         

4         

รวม จ านวนโครงการ      รวม     
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ความเห็นคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 ลงนาม  1. ………………………………………………………………………………………… 
   2.………………………………………………………………………………………… 
   3. …………………………………………………………………………………………. 
   4. …………………………………………………………………………………………. 
   5. ………………………………………………………………………………………… 
 
ความเห็นของคณบดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        ลงนาม ………………………………………………………………. 
           (…………………………………………………………) 
           คณบด…ี…………………..……………………. 

วันท่ี …………….เดือน…………………………พ.ศ. ……………… 
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ค าช้ีแจงในการกรอกข้อมูลติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ 
 

ค าชี้แจง:   1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการบริการวิชาการ ตามรอบภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา(โครงการฯที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) 
  2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริการวิชาการที่น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมลักษณะของ
การเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแข็งของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ
ชาติหรือระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากระดับของการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย อาทิ  บทความ  ต ารา  หนังสือ  รายวิชา หรือหลักสูตร ที่สอดคล้องมาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
  3. แบบส ารวจฉบับนี้ประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ 

ตอนที่ 2  การน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ตอนที่ 3  ผลการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการ 
ตอนที่ 4  ผลการด าเนินการตามแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ 

เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
ตอนที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มโีครงการบริการวิชาการและน ามาใช้ในการเรียนการ

สอนต่อหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิชา (กรอกข้อมูลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นโครงการฯตามรอบปี
การศึกษา) 

ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะวิชา 
(กรอกข้อมูลเมื่อด าเนนิการเสร็จสิ้นโครงการฯตามรอบปีการศึกษา) 

 



 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการภาคการศึกษาที่ .............ประจ าปีการศึกษา ………....…. 

คณะวิชา ……………………………………………. 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ  
ค าชี้แจง : (โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง /ที่ตรงกับความเป็นจริง) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ว/ด/ป) 

ชื่อองค์กร/
หน่วยงาน/

ชุมชน 
ภายนอกที่

ร่วม
ด าเนินการ 

จ านวน 
(คน)

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
อาจารย์

คณะท างาน 

จ านวน 
(คน)

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

งบประมาณ (บาท) การด าเนินการ () 
แผน จ่ายจริง คงเหลือ ยังไม่ถึง

ก าหนด 
อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยกเลิก
โครงการ 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 
 
 
 



 

ตอนที่ 2  การน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 
ค าชี้แจง : (โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง หรือท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  /ที่ตรงกับความเป็นจริง) 
1.การน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาหรือบูรณาการกับ 
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม ชื่อหลักสูตร ชื่อรายวิชา ชื่องานวิจัย ปีที่ท า ปีที่แล้ว
เสร็จ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

รวมจ านวน      
 
2.การน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือไปใช้ขยายผลสู่ การปรับปรุง
รายวิชา/เปิดรายวิชาใหม่ 

โครงการ/กิจกรรม ชื่อรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง ชื่อรายวิชาท่ีมีการเปิดรายวิชา
ใหม ่

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
3.การน าความรู้และประสบการณ์จากการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนามาสู่ การเขียน
บทความวิชาการ การผลิตหนังสอื หรือต ารา 
โดยเน้นท่ีการพัฒนาองค์ความรูด้้านวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม ชื่อเร่ือง บทความวิชาการ/หนังสือ/ต ารา/ 
อื่นๆ โปรดระบุ… 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 



 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ตอนที่ 3  ผลการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการ 
   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้และ 
ค่าเป้าหมายของโครงการ(KPI ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
ตอนที่ 4ผลการด าเนินการตามแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนงานการน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์

ต่อชุมชน/สังคม 

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
การน าความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
ตอนที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มโีครงการบริการวิชาการและน ามาใช้ในการเรียนการสอนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
คณะวิชา (กรอกข้อมูลเมื่อด าเนนิการเสร็จสิ้นโครงการฯตามรอบปีการศึกษา) 
 สูตรการค านวณ  =จ านวนหลักสตูรที่มีโครงการบริการวิชาการและน ามาใช้ในการเรียนการสอนx 100 
     จ านวนหลักสตูรทั้งหมดของคณะวิชา 
 
ตอนที่ 6 ผลการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวชิา(กรอกข้อมลูเมื่อด าเนินการเสร็จสิน้ 
โครงการฯตามรอบปีการศึกษา) 
• บรรลุเปา้หมาย ร้อยละ ……………………. ของแผนงานบริการวิชาการ 

วัตถุประสงค์ของแผนบริกรวิชาการแก่สังคม (ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการฯ) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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*************************************************************************************** 
 

     ลงนาม ………………………………………………………………. 
      (………………………………………………………………) 
      คณบด…ี………………………………..….. 
     วันท่ี …………….เดือน…………………………พ.ศ. ……………… 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
 

1. ชื่อคณะ/หน่วยงาน/ชื่อผู้รับผิดชอบ : 
 
2. ชื่อโครงการ : 

 
3. ประเภทโครงการ : 
 

ประเภทโครงการ 
ประเภทหลัก(for Plan) :เลือกได้1 ประเภท เท่านัน้ ประเภทรอง(for QA) : เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท 
 วิชาการ/การเรียนการสอน  วิชาการ/การเรียนการสอน 
 บริการวิชาการแกส่ังคม  บริการวิชาการแกส่ังคม 
 วิจัย  วิจัย 
 ความเป็นนานาชาต ิ  ความเป็นนานาชาต ิ
 บริหารจดัการมหาวิทยาลัย  บริหารจดัการมหาวิทยาลัย 
 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา(เลอืกได้ 1กิจกรรม 

เท่านั้น) 
 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา(เลือกได้มากกว่า 1

กิจกรรม) 
  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ์
  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษา

สิ่งแวดล้อมการมีจติสาธารณะ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษา

สิ่งแวดล้อมการมีจติสาธารณะ 
 กิจกรรมด้านการกีฬา และการส่งเสริม

สุขภาพ 
 กิจกรรมด้านการกีฬา และการส่งเสริม

สุขภาพ 
 กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
 กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมทักษะ

ชีวิตและรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมทักษะ

ชีวิตและรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและภาวะความ

เป็นผู้น ารูจ้ักคิดวิเคราะห์ และรักการ
เรียนรู ้

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและภาวะความ
เป็นผู้น ารูจ้ักคิดวิเคราะห์ และรักการ
เรียนรู ้

 อื่นๆ  (โปรดระบุ) ........................................  อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
 
 
4. ลักษณะกิจกรรม : 

แบบ การจัดการความรู้ /Knowledge Management  
แบบอ่ืนๆ /Other........ 
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5.   ผู้ก ากับดูแล : 
 
6.   ผู้ด าเนินการ : 
 
7.   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ: 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ 
ประเด็นหลัก(for Plan) : 

(โปรดระบุเพียง 1 ประเด็นในแต่ละรายการ และกรุณากรอก
รายละเอียด) 

ประเด็นรอง(for QA) : 
(เพ่ิมเติมได้ตามเห็นสมควร) 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี…..  ยุทธศาสตร์รองที่   .....  
เป้าประสงค์หลักที่…..  เป้าประสงค์รองที.่....  
ตัวช้ีวัดหลักท่ี…...  ตัวช้ีวัดรองที…่..  
เป้าหมายหลักท่ี…..  เป้าหมายรองที…่..  
กลยุทธ์หลัก……  กลยุทธ์รองที…่..  
  

ยุทธศาสตร์รองที่   .....  
เป้าประสงค์รองที่   .....  
ตัวช้ีวัดรองที่         .....  
เป้าหมายรองที่      .....  
กลยุทธ์รองที่        .....  

 
8.   หลักการและเหตุผล: ................................................................ 
 
9.   วัตถุประสงค์ :........................................................................... 
 
10.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
มิ.ย. –ต.ค. ต.ค.–ก.พ. มี.ค. – พ.ค. 

 
11.  สถานที่จัดโครงการ:.................................................................. 
 
12.  กลุ่มเป้าหมาย:........................................................................... 
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13.  โครงสร้างหลักสูตร: (ถ้าม)ี 
ภาคการบรรยายและอภิปราย   ……… ช่ัวโมง 
ภาคการฝึกปฏิบตัิ การแลกเปลีย่นเรียนรู ้ ……… ช่ัวโมง 
การน าเสนอ    ……… ช่ัวโมง 
 

14.  วิทยากร:  
วิทยากรหลัก ………………………………………………………………………… 
ผู้ช่วยวิทยากร  ……………………………………………………………………… 
 

15.  วิธีด าเนินงาน: 
 
16.   งบประมาณ: 

16.1 งบประมาณหน่วยงาน................................................หมวด ............................................... 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรม จ านวน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1    
2    

รวมท้ังหมด   
 
17.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

17.1 
 

18.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ: 
18.1 ตัวช้ีวัดผลผลติ: 

18.1.1   
18.2  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์: 

18.2.1 
 
19.  เกณฑ์การประเมินผล : 

19.1 เกณฑต์ัวช้ีวัดผลผลิต: 
19.1.1  

       19.2  เกณฑ์ตัวช้ีวัดผลลัพธ์: 
19.2.1  
 

20.  การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของโครงการที่ผ่านมา/โครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกนั: 
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21.  ก าหนดการ:(ถ้าม)ี 

 
     ลงช่ือ(.........................................................) 
    ต าแหน่ง ................................................................... ผู้เสนอ
โครงการ 
     …….…..…../…………………./………………… 
 

ความเห็นของคณบดี/ผู้อ านวยการ 
 
เห็นควรอนุมตั ิ
ไม่อนุมัต ิ
 
ลงช่ือ ....................................... 
 (.....................................) 
......../............/...... 
 

ความเห็นของรองอธิการบดี/ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
 อนุมัติ 
ไม่อนุมัต ิ
 
ลงช่ือ ....................................... 
         (.....................................) 

          ......../............/...... 
 

ความเห็นของอธิการบดี 
(ในกรณีที่ขึ้นตรงกับอธกิารบดี) 

 
 อนุมัติ 
ไม่อนุมัต ิ
 
ลงช่ือ ...................................... 
         (...................................) 

            ......../............/...... 
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รายงานสรุปโครงการ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
วัน  ที่   เดือน  พ.ศ.    เวลา   น.  

สถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุม       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย          
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ค าน า 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า           ข 
สารบัญ           ค 

1. โครงการ          
  

2. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม   

 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 

 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขอ้ท่ี … 

 สรุปผลจ านวนผู้เข้าร่วมและผลประเมินความพึงพอใจ    

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม        
  

3. สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 สรุปผลตามเกณฑ์ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 วิเคราะหจ์ุดแข็ง/จดุอ่อน 

 การวิเคราะห์การน าผลการประเมนิไปปรับปรุงในการด าเนินงานในครั้งต่อไป  
  

4. สรุปค่าใช้จ่าย         
   

5. ภาคผนวก 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 รูปภาพกิจกรรม 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 แบบ มคอ. 5 รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 
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1. โครงการ      (PLAN) 

1. หลักการและเหตผุล :  
          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 

2. วัตถปุระสงค์ :   
2.1           

           
2.2           

           
2.3           

           

3. ระยะเวลาและสถานท่ี ด าเนินโครงการ : 
           
           
            
 

4. กลุ่มเป้าหมาย: 
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5. วิธีด าเนินงาน : 
รายการ ผู้รับผิดชอบ 

  
  
  
  
  
  

 

6. งบประมาณ : 
งบประมาณจาก          

ที ่ รายการ จ านวน (บาท) หมายเหต ุ
    
    
    
    
    
    
    

  

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ: 
7.1           

           
7.2           

           
7.3           

           
7.4           

           
 

8. การวัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ(เช่น ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่สอบผ่าน) 
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8.2. เกณฑ์ความส าเร็จ (เช่น ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย) 

          
           
 

9. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของโครงการทีผ่่านมา/โครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน : 
           
           
           
           
           
           
            
 

10. ก าหนดการ : (ถ้ามี) 
เวลา รายการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม(DO) 

 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อที่  
(อธิบายการด าเนินการ ท าอย่างไร วิธีการใด ใครมีส่วนร่วม) 
          
          
          
          
         

 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : (ถ้ามี) 
จ านวนกลุ่มเปา้หมายเท่ากับ 100 คน (ตัวอย่าง) 
มีผู้เข้าร่วมจริง 80 คน คิดเป็นร้อยละ 80(ตัวอย่าง) 
           
           
           
           
           
           

 สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม : (ถ้าม)ี 
ความหมายของระดับความพึงพอใจ 
4.51– 5.00  หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.51– 4.50  หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
2.51– 3.51  หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51– 2.50  หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

       
       
       
       
       
       

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม  
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม          
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3. สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ความส าเร็จของวัตถุประสงคข์องโครงการ(CHECK) 

 สรุปผลตามเกณฑ์ความส าเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ : 
เกณฑ์ความส าเร็จ:         

           
            

ผลการด าเนินงาน :        
           
           
            
           
           
           
 
วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน: 

จุดแข็ง : 
           

           
            

จุดอ่อน : 
          

           
            
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม/โครงการในคร้ังต่อไป (น าไป ACT 
คร้ังต่อไป): 
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4. สรุปค่าใช้จ่าย 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(บาท) 

จ่ายจริง คงเหลือ 

     
     
     
     
     

รวมท้ังหมด    
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5. ภาคผนวก 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 รูปภาพกิจกรรม 

 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

 แบบ มคอ. 5 รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 

 อื่นๆ 
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หนังสือรับรองงานบริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน 
************************************************************ 

 
ช่ือหน่วยงาน/ที่รับรอง …………………………………………………………..............................................................………………… 
สถานท่ีตั้ง …………………………………..........................................................…........…………………………………………….....… 
เบอร์โทรติดต่อ…………………………………………………………………………….....................................................................…. 
  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………......................................................…………… 
ต าแหน่ง…………………………………………………………….............................................................………ขอรับรองว่าได้รับการ
ให้บริการ 
งานบริการวิชาการ เรื่อง ……………………………………................................................................…………………………………… 
กลุ่มเป้าหมาย …………………………………………...............................................….………  จ านวนผู้รับบริการ ………………คน 
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร 
 การให้บริการของ (อาจารย์หัวหน้าโครงการ) ……………….....................................................……………….……… 
สังกัดคณะ ……………….…………………….................................มหาวิทยาลัยพายัพ  ตั้งแต่วันท่ี………..........…………………. 
ถึงวันท่ี ………..………เดือน…………………………….พ.ศ. ……………………….. 
 

หน่วยงานของข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ ในด้านต่อไปนี้  
………………………………………………….............................................................................……………………………………………… 
…………………………………………………………….............................................................................…………………………………… 
……………………………………………………………………….............................................................................………………………... 
……………………………………………………………………………............................................................................………………….... 
……………………………………………………………………………………….............................................................................………… 
…………………………………………………………………………………………….............................................................................…… 
……………………………………………………………………………………………..............................................................................…… 
……………………………………………………………………………………………….............................................................................… 
……………………………………………………………………………………………………........................................................................... 

 
ลงลายมือช่ือ…………………………………………………… 

      (……………………………………………………………) 
      วันท่ี ………เดือน ………………………พ.ศ. …………... 
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ค าชี้แจงในการใช้แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ปีการศึกษา ………………………… 
*************************** 

 
ค าชี้แจง: 1. เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดท าแบบประเมินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนปีการศึกษา……… 
    2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปสรุปผลโครงการที่ได้ด าเนินการในระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 
                     แล้วใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรงุการด าเนินการโครงการในปีการศึกษาต่อไป 

   3. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ด าเนินโครงการสามารถสร้างข้อค าถามเพิ่มเตมิได้ในตอนที่ 2 ประเมินความ 
       พึงพอใจ/ความคิดเห็นในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2  ที่เป็นตัวหนังสือสีเทาซึ่งเป็นตัวอยา่งค าถาม รวมถงึ 
       เพิ่มเติมข้อค าถามอื่นๆ ในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน และตอนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติม ตาม 
       วัตถุประสงค์ของโครงการได ้แต่ควรต้องมีข้อค าถามหลักท่ีเป็นตัวหนังสือสีด าในแบบประเมิน 
       ตามที่ปรากฏด้วย  
   4. แบบประเมินฉบับนี้ประกอบด้วย 3  ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
 ตอนท่ี 2  ประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
 ตอนท่ี 3  ข้อมูลเพิ่มเติม 
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แบบประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน .......................................  
ภาคการศึกษาที่............ปีการศึกษา............................ 

ชื่อโครงการ........................................................................................................................ 
สถานที่............................................วันที่............................................. 

 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างหรือให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
1.สถานภาพ  1.ผู้น าชุมชน/ผู้ประสานงานโครงการจากเทศบาล...................................... 
   2.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการจากมหาวิทยาลยัพายัพ (ตอบข้อ 2  : ถ้ามี) 

 3.ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชน/หมู่บ้าน/เทศบาล...................................................... 
 4.นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ (ตอบข้อ 2 : ถ้ามี )  
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 

2. โครงการที่ท่านเข้าร่วมได้บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาใด (โปรดระบุ)......................................... 
    ....................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่แต่ละ
หมายเลขมีความหมายดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การจัดกิจกรรม/อบรม/ประชมุ 
   1.1 การให้บริการของผูด้ าเนินโครงการ/เจ้าหน้าท่ี/นักศึกษา      
   1.2 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ผู้บรรยาย      
   1.3 ความชัดเจนในการตอบค าถาม/ตอบค าถามตรงประเด็น เข้าใจง่าย       
2. ประโยชน์/สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ.................................ก่อนเข้าร่วมโครงการ       
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ.....................................หลังเข้าร่วมโครงการ      
2.3................................................................................................................      

3. สภาพบริบท/สภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) 
3.1  ความต้องการ/ความจ าเป็นในการเข้าร่วมโครงการของชุมชน      

   3.2  โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพลักษณะของหมู่บา้น/ชุมชน 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4. ปัจจัยการด าเนินโครงการ  (Input Evaluation) 
4.1   ความพร้อมของบุคลากร      
4.2   ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ ์      
4.3   ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ      
4.4   ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัด      
5. กระบวนการด าเนินการ (Process Evaluation) 
5.1  ข้ันตอนการด าเนินงาน เช่น การประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น      
5.2  รูปแบบท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม/ อบรม/ ประชุม      
5.3  วิธีที่ใช้ในการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ      
6. ผลผลิตของโครงการ (ProductEvaluation) 
6.1 ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ      
6.2 การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการภายหลังการจัด 
กิจกรรม/ โครงการ 

     

6.3  ความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่าน      
7. ผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) 
7.1 โครงการส่งผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อท่าน      
7.2 โครงการส่งผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อหมู่บ้าน      
7.3 โครงการส่งผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อเทศบาล……      
7.4 การด าเนินโครงการส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างชุมชน เทศบาล…….…………….. และ
มหาวิทยาลยั 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1. ท่านคิดว่าควรมีการด าเนินการโครงการฯ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับเทศบาล………………… 
ต่อไป หรือไม ่

  1. ควรด าเนินการต่อ     2. ไม่ควรด าเนินการต่อ เพราะ........................................... 
2. ท่านคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบา้งจากการที่ไดเ้ข้าร่วมโครงการฯ  
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