
 

 

 

หลักการ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพึงให้บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคมโดยกว้างรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆหรือ
เพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้วมหาวิทยาลัยยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมี
การบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
มหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลในหลายลักษณะอาทิการให้
ค าปรึกษาการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆการจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่องบริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปการให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการ
ให้บริการแบบให้เปล่าด้วยส านึกความรับผิดชอบของความเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พ่ึง
ของสังคมหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องอันก่อให้เกิดความ
มั่นคงความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนสังคมประเทศชาติและนานาชาติตลอดจนการส่งเสริมการ
มีบทบาททางวิชาการและวิชาชีพในการตอบสนองชี้น าและเตือนสติสังคมของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม(สมศ.)หมายถึงกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของ
รัฐซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปโดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น า
สังคมอาทิการรักชาติการบ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์การส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างการสร้างสังคมสันติ
สุขและความปรองดองการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียนการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 



 

พลังงานเศรษฐกิจสุขภาพค่านิยมจิตสาธารณะและความประหยัดรวมทั้งการแก้ปัญหาสังคมอาทิความขัดแย้ง
อุบัติภัยและสิ่งเสพติดเป็นต้น 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ.ศ. 2553 ส านักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบท่ี 5 จ านวน 4 ตัวบ่งชี้คือ 
 

ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 9ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพึง

ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าวการให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยและสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2  
และข้อ 3 

 

เกณฑ์การประเมิน:     ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่ 5.2  :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่

พ่ึงของชุมชนภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานวิชาชีพสังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของสถาบันพิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้
นั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุ มชนหรือ

ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน     :     ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้สมศ.ที่  8  :    ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :การให้บริการวิชาการหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือ
สังคมเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใดๆที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติการบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน
และบริการวิชาการให้เปล่าโดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอนและการวิจัยอาทิบทความต าราหนังสือรายวิชาหรือหลักสูตรเป็นต้น 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี2ประเภทคือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภททั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสอง

ประเภทและผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาการวิจัยจะต้องเสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ 2555 เท่านั้น 

 
วิธีการค านวณ 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ30เท่ากับ5คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานเอกสารข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวมจัดระบบและมีการประมวลความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปต่ อยอด

พัฒนาเป็นหนังสือต าราหรืองานวิจัยขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมินและ

โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ประเมินโครงการหนึ่งๆจะบูรณา

x  100  ปีงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 



การเฉพาะกับการเรียนการสอนหรือเฉพาะกับงานวิจัยหรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็

ได ้

3. การบริการวิชาการเป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งการประเมิน

ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี ้สมศ.ที ่ 9  :  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมายถึงโครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆหรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา: 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ80 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์การให้คะแนน: ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5ข้อ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 

2. รายงานเอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชนหรือ

องค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นอย่างตอ่เนื่องหรือยั่งยืน 



4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง

ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคมชุมชนหรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมายถึงมีการด าเนินงานตั้งแต่2ปีขึ้นไป 

6. “ยั่งยืน” หมายถึงมีการด าเนินงานตั้งแต่5ปีขึ้นไป 

7. “เข้มแข็ง” หมายถึงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
หมายเหตุ ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินปี2555เป็นต้นไปสามารถใช้โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ 
ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องใน
อนาคตและจะยั่งยืนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยสมศ. จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
 


