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คํานํา 
 
   การบริการวิชาการแก
สังคม เป�นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร% จึงได'กําหนดไว'ในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด'านท่ี 3 คือ “บริการวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส
วน” โดยเฉพาะการให'บริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดชายแดนภาคใต' ซ่ึงให'บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต'องการของประชาชน ชุมชน และ
สังคมในพ้ืนท่ีเป�นหลัก และสอดคล'องกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร'างความเข'มแข็งให'แก
ชุมชนอย
างยั่งยืน อันจะเป�นประโยชน%ต
อการพัฒนาประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย
ยังได'รับประโยชน%สําคัญในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการสร'าง
เครือข
ายความร
วมมือท่ีดีกับชุมชนและองค%กรภายนอกด'วย 
   การดําเนินงานบริการวิชาการแก
สังคมให'บรรลุผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงต'องมีระบบ
และกลไกในการดําเนินงานท่ีประสานเป�นหนึ่งเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย งานบริการวิชาการ กองส
งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% จึงได'จัดทําคู
มือการบริการวิชาการแก

สังคม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร%ข้ึน ต้ังแต
ป: พ.ศ.2555 แต
เพ่ือเป�นการปรับปรุงข'อมูลให'มีความ
ทันสมัย สอดคล'องกับหลักเกณฑ%การประเมินคุณภาพการศึกษา งานบริการวิชาการ จึงได'จัดทําคู
มืองานบริการ
วิชาการแก
สังคม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 เล
มนี้ข้ึน ซ่ึงจะเป�นประโยชน%
อย
างยิ่งกับผู'รับผิดชอบงานบริการวิชาการท้ังในส
วนของผู'ปฏิบัติงานท้ังสายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน 
รวมถึงระดับผู'บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนหรือหน
วยงานท่ีเก่ียวข'อง และผู'สนใจงานบริการวิชาการแก

สังคมทุกท
าน 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
กองส
งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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บทที่ 1 
ภารกิจการบริการวิชาการแก�สังคม 

 
1.1 ความนํา 
  
   “การบริการ วิชาการแก� สังคม”  เป�นหนึ่ ง ในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาพึงให+บริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัด
และในด+านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให+บริการวิชาการอาจให+เปล�าโดยไม�คิดค�าใช+จ�ายหรืออาจคิด
ค�าใช+จ�ายตามความเหมาะสม โดยให+บริการท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว+าง รูปแบบการให+บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให+
ใช+ประโยชน�ทรัพยากรของสถาบัน การเป�นแหล�งอ+างอิงทางวิชาการ การให+คําปรึกษา ให+การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาทางวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให+บริการทางวิชาการ
นอกจากเป�นการทําประโยชน�ให+สังคมแล+ว สถาบันยังได+รับประโยชน�ในด+านต�างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู+และ
ประสบการณ�ของอาจารย� อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช+ประโยชน�ทางด+านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย� สร+างเครือข�ายกับหน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเป�น
แหล�งงานของนักศึกษา และเป�นการสร+างรายได+ของสถาบันจากการให+บริการทางวิชาการด+วย (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554)  
   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึงได+กําหนดภารกิจด+านการ
บริการวิชาการแก�สังคมไว+ในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด+านท่ี 3 คือ “บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพทุกภาคส�วน” โดยเฉพาะการให+บริการวิชาการแก�ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาสและ
จังหวัดชายแดนภาคใต+ท่ีมีความต+องการในการพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเป�นอย�างมาก ซ่ึงการ
ให+บริการทางวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เน+นการให+บริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต+องการของประชาชน ชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ีเป�นหลัก และสอดคล+องกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและเสริมสร+างความเข+มแข็งให+แก�ชุมชนอย�างยั่งยืน อันจะเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนา
ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยยังได+รับประโยชน�สําคัญในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรการเรียนการ
สอน งานวิจัย ตลอดจนการสร+างเครือข�ายความร�วมมือท่ีดีกับชุมชนและองค�กรภายนอกด+วย  
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ% วิสัยทัศน% และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 

  ปรัชญา  :  ศึกษา วิจัยวิชาชีพ ด+านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี วิทยาศาสตร�สุขภาพและ
สังคมศาสตร� เป�นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต+ 
  ปณิธาน  :  มุ�งม่ันให+การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให+มีทักษะวิชาชีพ เพ่ือความเป�น
เลิศทางด+านวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี วิทยาศาสตร�สุขภาพและสังคมศาสตร� ควบคู�คุณธรรม จริยธรรม และดํารง
ไว+ซ่ึงความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต+ 

อัตลักษณ%  :  บัณฑิตมีความเป�นพหุวัฒนธรรม  
เอกลักษณ%  : เป�นมหาวิทยาลัยท่ีเน+นด+านวิทยาศาสตร�และสังคมศาสตร� บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรม  

   วิสัยทัศน%  :  พัฒนาคน สังคม ภายใต+พหุวัฒนธรรมให+มีความรู+ คู�คุณธรรม สู�สากลมุ�งเน+น
อาเซียน  
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   พันธกิจ  :    

    1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับท่ีมีคุณภาพ 
             2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร+างสรรค�และงานวิจัย 
             3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส�วน 
             4. ทํานุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
             5. การบริหารและการจัดการ 
 
1.3 พันธกิจด1านการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส�วน 
 
   การบริการวิชาการแก�สังคม เป�นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� จึงได+กําหนดไว+ในพันธกิจหลักด+านท่ี 3 “บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส�วน” 
โดยการดําเนินงานเพ่ือให+บรรลุผลตามพันธกิจดังกล�าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+กําหนด
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนางานบริการวิชาการ ตามแผนกลยุทธ�การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 ในประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการ และได+
กําหนดเปIาประสงค� ตัวชี้วัด และกลยุทธ�ในการดําเนินงานดังนี้ 
 
ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการ 

 

เป6าประสงค% ตัวช้ีวัด กลยุทธ% 
3.1 ส�งเสริมและสนับสนุนให+งาน
บริการวชิาการของมหาวิทยาลัยเป�น
ศูนย�กลางในการบริการวิชาการของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต+ 

3.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู+รับบริการ 
3.1.2 จํานวนโครงการท่ีให+บริการวิชาการ 
 
 

(1) พัฒนาการบริการวชิาการให+เป�นท่ี
ยอมรับแก�ชุมชน สังคมในพ้ืนท่ี  
(2) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผู+
ให+บริการวชิาการอย�างมืออาชีพ 

3.2 ชุมชนและสังคมสามารถนาํ
ความรู+และประสบการณ�ท่ีได+รับจาก
การให+บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ไปใช+ประโยชน�และสร+างมูลค�าเพ่ิมได+ 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู+รับบริการ 
3.2.2 จาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ประโยชน�หรือผลกระทบต�อชุมชนและ
สังคม 
3.2.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
สอดคล+องกับความต+องการของชุมชนและ
สังคม 
3.2.4 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค� 

(3) พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีสอดคล+องกับความต+องการ
ของชุมชน 
(4) ส�งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
(5) ส�งเสริมให+มีการนาํความรู+และ
ประสบการณ�ในการบริการวชิาการ
วิชาชีพ มาใช+ในการพัฒนาการเรยีน
การสอนและการวิจยั 

 

หมายเหตุ : ผู+กํากับกลยุทธ� : รองอธิการบดีฝLายวิชาการ 
  ผู+รับผิดชอบกลยุทธ� : คณะ วิทยาลัย สถาบัน และกองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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แผนท่ียุทธศาสตร% มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2555 – 2559 (เฉพาะท่ีเก่ียวข1องกับงานบริการวิชาการแก�สังคม)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แผนท่ียุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร� 
ประจําปFงบประมาณ 2555 – 2559 (เฉพาะท่ีเก่ียวข+องกับงานบริการวชิาการแก�สังคม) 

เป6าประสงค%ท่ี 3.2  
ชุมชนและสังคมสามารถนําความรู+และประสบการณ�
ท่ีได+รับจากการให+บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ไปใช+ประโยชน�และสร+างมลูค�าเพ่ิมได+ 

วิสัยทัศน% 
พัฒนาคน สังคม ภายใต1พหุวัฒนธรรมให1มีความรู1 คู�คุณธรรม สู�สากลมุ�งเน1นอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการ 

เป6าประสงค%ท่ี 3.1  
ส�งเสริมและสนับสนุนให+งานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเป�นศูนย�กลางในการบริการวิชาการ

ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต+ 

กลยุทธ%ที่ 1 
พัฒนา 

การบรกิารวิชาการ 
ให+เป�นท่ียอมรับ 
แก�ชุมชน สังคม 

ในพ้ืนท่ี 

กลยุทธ%ที่ 2 
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 
ผู+ให+บริการ
วิชาการ 

อย�างมืออาชีพ 

กลยุทธ%ที่ 3  
พัฒนาหลักสูตร
บริการวิชาการ 
และวิชาชีพ 

ท่ีสอดคล+องกับความ
ต+องการของชุมชน 

กลยุทธ%ที่ 4 
ส�งเสริม 

และสืบสาน
โครงการ 

อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ

กลยุทธ%ที่ 5  
ส�งเสริมให+มีการนําความรู+
และประสบการณ�ในการ
บริการวิชาการวิชาชีพ มา
ใช+ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 



คู�มือการบริการวิชาการแก�สังคม  | ๔ 

 

| งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

บทที่ 2 
โครงสร1างงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 

 
2.1 โครงสร1างการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 

  กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให+การดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมบรรลุผลตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนั้น ประกอบด+วยกลุ�มบุคคลท่ีทําหน+าท่ีในการบริหารจัดการและดําเนินงานด+านการบริการ
วิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัย โดยได+กําหนดไว+ในโครงสร+างการบริหารงานบริการวิชาการแก�สังคมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ดังนี้   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
     
 
 
    
 
    
 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสร+างการบริหารงานบริการวิชาการแก�สังคม 
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝHายวิชาการ 

หัวหน1างานบริการวิชาการ 

เจ1าหน1าท่ีงานบริการวิชาการ 

รองคณบดี/รองผู1อํานวยการ 
ฝHายบริการวิชาการ 

บุคลากรสายสอนและวิจัย 

เจ1าหน1าท่ีงานบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก�สังคม 

ผู1อํานวยการ 
กองส�งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

หัวหน1างานบริการวิชาการ 

คณบดี/ผู1อํานวยการ 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 



คู�มือการบริการวิชาการแก�สังคม  | ๕ 

 

| งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

   กลไกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
ตามโครงสร+างการบริหารงานข+างต+น มีอธิการบดีเป�นผู+บังคับบัญชาสูงสุด ซ่ึงมอบหมายให+รองอธิการบดีฝLาย
วิชาการเป�นผู+ควบคุมดูแล พร+อมด+วยการกํากับดูแลและติดตามของคณะกรรมการบริการวิชาการแก�สังคมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� โดยส�วนท่ีทําหน+าท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายและดําเนินงานตามภารกิจ
การบริการวิชาการแก�สังคม มี 2 ส�วน คือ ส�วนกลางโดยกองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส�วน
ราชการระดับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย สําหรับหน+าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร+าง ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
  1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% เป�นผู+กําหนดนโยบาย และวางแผน
ยุทธศาสตร�ในการบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ตามจุดเน+นของสถาบันและ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสังกัด รวมถึงส�งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมให+
บรรลุผลตามพันธกิจ 
  2.  รองอธิการบดีฝHายวิชาการ รับผิดชอบดูแลภารกิจการบริการวิชาการแก�สังคมของ
มหาวิทยาลัย ให+เป�นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให+การดําเนินงานเป�นไปตามแผนกล
ยุทธ� เพ่ือตอบสนองพันธกิจการบริการวิชาการแก�สังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส�วน รวมท้ังกํากับตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.5.1 สกอ.5.2 สมศ.8 และ สมศ.9     
  3.  คณะกรรมการบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% มีหน+าท่ีให+
คําปรึกษา และกํากับดูแลให+การดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมเกิดความคล�องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมโครงการให+บรรลุตามเปIาหมายและวัตถุประสงค� 
    4.  กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร� รับผิดชอบโดยงานบริการวิชาการ ในส�วนงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา ถือเป�นหน�วยงาน
บริการวิชาการในส�วนกลางของมหาวิทยาลัย กําหนดหน+าท่ีความรับผิดชอบไว+ดังนี้ 
   4.1  ผู1อํานวยการกองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหน+าท่ี ให+คําแนะนําปรึกษา 
ร�วมวางแผน กํากับติดตามการดําเนินงานของงานบริการวิชาการ ประสานความร�วมมือระหว�างส�วนราชการท้ัง
ภายในและภายนอก และจัดเก็บข+อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.5.1 สกอ.5.2 สมศ.8 และ 
สมศ.9       
    4.2  หัวหน1างานบริการวิชาการ มีหน+าท่ี บริหารจัดการให+การดําเนินงานบริการ
วิชาการแก�สังคมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสานความร�วมมือระหว�างส�วน
ราชการท้ังภายในและภายนอก และจัดเก็บข+อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.5.1 สกอ.5.2   
สมศ.8 และ สมศ.9  
    4..3  เจ1าหน1าท่ีงานบริการวิชาการ มีหน+าท่ี รับผิดชอบงานบริการวิชาการตามท่ี
ได+รับมอบหมาย อาทิ งานธุรการ ติดต�อประสานงาน งานนโยบายและแผน และงานสารสนเทศ เป�นต+น และ
จัดเก็บข+อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.5.1 สกอ.5.2 สมศ.8 และ สมศ.9   
   5. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีภารกิจให+บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก�สังคมตามนโยบายและของมหาวิทยาลัยและตามจุดเน+นหรือความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในสังกัด กําหนดหน+าท่ีความรับผิดชอบไว+ดังนี้ 
   5.1 คณบดี/ผู1อํานวยการ มีหน+าท่ีกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร�ในการบริการ
วิชาการแก�สังคมในระดับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ตามจุดเน+นหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสังกัดซ่ึง
สอดคล+องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย พร+อมจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ/สถาบัน/
วิทยาลัย รวมท้ังให+คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมให+เป�นไปตามระเบียบ 
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ข+อบังคับ หรือข+อกฎหมายท่ีเก่ียวข+อง และเป�นไปตามระบบและกลไกของการบริการวิชาการแก�สังคม และ
จัดเก็บข+อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ.5.1 สกอ.5.2 สมศ.8 และ สมศ.9 
   5.2 รองคณบดี/รองผู1อํานวยการ ฝHายบริการวิชาการ หรือรองคณบดี/ รอง
ผู+อํานวยการท่ีรับผิดชอบดูแลงานบริการวิชาการแก�สังคม มีหน+าท่ี กํากับดูแลงานบริการวิชาการของคณะ/
สถาบัน/วิทยาลัย วางแผนการดําเนินงาน ให+คําแนะนําปรึกษาในการให+บริการวิชาการแก�บุคลากรในสังกัด 
และจัดเก็บข+อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวข+อง 
   5.3 หัวหน1างานบริการวิชาการ มีหน+าท่ี บริหารจัดการให+การดําเนินงานบริการ
วิชาการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสานความร�วมมือระหว�างส�วนราชการท้ัง
ภายในและภายนอก สํารวจ วิเคราะห� และสังเคราะห�ความต+องการของชุมชนสู�แผนงาน รวมท้ังจัดเก็บข+อมูล
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวข+อง 
   5.4 เจ1าหน1าท่ีงานบริการวิชาการ มีหน+าท่ี รับผิดชอบงานบริการวิชาการตามท่ี
ได+รับมอบหมาย และจัดเก็บข+อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวข+อง  
    5.5 บุคลากรสายสอนและวิจัย มีภาระงานด+านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก�
สังคมตามจุดเน+นของมหาวิทยาลัยหรือตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา  
 
2.2  งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี  

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
    
 2.2.1 ความเปMนมา 
 
  งานบริการวิชาการในฐานะหน�วยงานกลางของมหาวิทยาลัยนั้น เดิมกองพัฒนานักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี เป�นผู+รับผิดชอบดูแลในรูปแบบของการให+บริการวิชาการตามหลักสูตรระยะสั้นของคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน ต�อมาได+มีการปรับเปลี่ยนให+งานบริการวิชาการมาอยู�ในความรับผิดชอบของกองส�งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี เนื่องด+วยความสอดคล+องตามภารกิจ ซ่ึงในช�วงแรกของการ
ปรับเปลี่ยนนั้น งานบริการวิชาการยังไม�ถูกกําหนดไว+ในโครงสร+างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอย�างชัดเจน 
แต�ด+วยการเติบโตของมหาวิทยาลัย และความต+องการรับบริการวิชาการของประชาชน หน�วยงาน และชุมชน
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการบริการวิชาการและวิชาชีพถือเป�นพันธกิจหลักด+านหนึ่งของมหาวิทยาลัย งาน
บริการวิชาการจึงได+ถูกกําหนดข้ึนไว+ในโครงสร+างของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เพ่ือเป�นหน�วยงาน
กลางในการสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลักด+านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม
ของมหาวิทยาลัย โดยงานบริการวิชาการเป�นส�วนงานหนึ่งในงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา สังกัดกอง
ส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
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 2.2.2 วัตถุประสงค%ของงานบริการวิชาการ  
 
   1. เพ่ือสนับสนุนและประสานงานเชิงนโยบายตามภารกิจหลักด+านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให+บริการ
วิชาการแก�สังคม 
   2. เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให+มีการพัฒนาและใช+ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างเต็มศักยภาพ เพ่ือ
ประโยชน�สูงสุดในการให+บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต+องการของชุมชนในท+องถ่ิน ด+วยการส�งเสริมให+บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีทักษะและประสบการณ�ในการให+บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม สามารถถ�ายทอด
ความรู+และเทคโนโลยีใหม�ๆ ให+แก�ชุมชนและสังคม และสามารถชี้นําสังคมได+ ตลอดจนสนับสนุนให+บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได+พัฒนาและใช+ศักยภาพของตนตามความเชี่ยวชาญในแต�ละสาขาวชิา  
   3. เสริมสร+างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�กับชุมชน 
 
 
  2.2.3 ภารกิจหลักของงานบริการวิชาการ 
 

  1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก�สังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส�วน  

  ๒. สนับสนุนให+คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ส�งเสริมให+บุคลากรในสังกัด ดําเนินการบริการ
วิชาการและวิชาชีพอย�างเต็มศักยภาพตามความเชี่ยวชาญในแต�ละสาขาวิชา ท่ีสอดคล+องกับบริบทและความ
ต+องการของชุมชนในพ้ืนท่ี  

  ๓. ส�งเสริมให+บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได+พัฒนาทักษะและประสบการณ�ในการให+บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก�สังคม สามารถถ�ายทอดความรู+และเทคโนโลยีใหม�ๆ ให+แก�ชุมชนและสังคม และสามารถ
ชี้นําสังคมได+  
   ๔. สนับสนุนการติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ และเพ่ือส�งเสริมความร�วมมือและการสนับสนุนซ่ึงกัน
และกันในการปฏิบัติงาน   
  ๕. ส�งเสริมให+มีความร�วมมือกับหน�วยงานหรือองค�กรภายนอก และชุมชนในพ้ืนท่ีในการ
ให+บริการวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม เพ่ือเสริมสร+างความเข+มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   ๖. เผยแพร�และประชาสัมพันธ�การบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร�ให+แก�ชุมชนได+รับทราบ 
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  2.2.4 โครงสร1างงานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
   จากภาพประกอบ 3 โครงสร+างงานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+จัดแบ�งส�วนงานภายในออกเป�น 3  ฝLาย ดังนี้ 
 
   1. ฝHายนโยบายและแผน มีภาระหน1าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   
     1) วิเคราะห�นโยบายและแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิเคราะห�ผลการ
ดําเนินงานในรอบปFการศึกษาท่ีผ�านมา เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ และการดําเนินงานบริการ
วิชาการ ในปFการศึกษาถัดไป  
    2) วิเคราะห�และจัดทําคู�มืองานบริการวิชาการ แนวปฏิบัติการบริการวิชาการ และ
แบบฟอร�มต�างๆ ท่ีเก่ียวข+อง  
    3) สํารวจความต+องการของชุมชน แล+ววิเคราะห�สังเคราะห�ความต+องการของชุมชน 
เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ในแต�ละปFงบประมาณ 
    4) สํารวจและรวบรวมแผนโครงการบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือ
จัดทําแผนโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ประจําปFงบประมาณ (ตุลาคม – 
กันยายน) และประจําปFการศึกษา (มิถุนายน - พฤษภาคม) แล+วเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให+ความเห็นชอบ   

ภาพประกอบ 3 โครงสร+างงานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

ฝHายนโยบายและแผน 

ฝHายธุรการและประสานงาน 

ฝHายสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร%

สํานักงานอธิการบดี 

กองส�งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

งานทะเบยีน
และประเมินผล 

งานหลกัสตูรและ
พัฒนาอาจารย% 

งานวารสาร งานศนูย%วิทยบริการ งานธุรการ งานบรกิารวิชาการ
และสหกิจศกึษา 

งานบรกิารวิชาการ 
งานสหกิจศกึษา 
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    5) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานบริการวิชาการ  
   6) จัดเก็บข+อมูลตามตัวชี้วัด สกอ.5.1, สกอ.5.2, สมศ.8, และ สมศ. 9  
   2. ฝHายธุรการและประสานงาน มีภาระหน1าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

   1) ลงทะเบียนรับ-ส�งหนังสือราชการ และโต+ตอบหนังสือราชการ 
   2) จัดประชุม 
   3) ติดต�อ ประสานงานกับหน�วยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข+องกับงาน
บริการวิชาการ 

  3) ติดตามการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย แล+ว
นําข+อมูลให+ฝLายนโยบายและแผนทําการวิเคราะห� 

 4) จัดทําคําสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการแก�สังคม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร�  
    5) จัดเก็บข+อมูลตามตัวชี้วัดของ สกอ.5.1, สกอ.5.2, สมศ.8, และ สมศ. 9  

  3. ฝHายสารสนเทศ มีภาระหน1าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

    1) ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคมของ
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ตามรายไตรมาส  

2) จัดทําฐานข+อมูลท่ีเก่ียวข+องกับงานบริการวิชาการแก�สังคม  
  3) รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําปFการศึกษาและประจําปFงบประมาณ

ต�อผู+บริหาร 
  4) เผยแพร�ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ผ�านสื่อใน

รูปแบบต�างๆ 
    5) จัดเก็บข+อมูลตามตัวชี้วัดของ สกอ.5.1, สกอ.5.2, สมศ.8, และ สมศ. 9 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ% แนวปฏบิัติ และข้ันตอนในการให1บริการวิชาการแก�สังคม 

 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริการวิชาการ 
 
   3.1.1 ความหมายของการบริการวิชาการ 
 
   จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (2548) ให+ความหมายไว+ว�า บริการทางวิชาการ หมายถึง การ
ให+บริการทางวิชาการแก�ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อันก�อให+เกิดความก+าวหน+าทางวิชาการแก�สังคม 
โดยอาศัยความรู+และความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนการสร+างหรือเสริมประสบการณ�ในการประยุกต�
วิชาการให+เหมาะสมกับสังคมไทยและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2552) ได+ให+ความหมายว�า บริการทางวิชาการ หมายถึง
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน เพ่ือเผยแพร�ความรู+ทางวิชาการท่ีหน�วยงานมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในรูปแบบต�างๆ เช�น การประชุมเชิงวิชาการ การอบรม การสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให+
คําแนะนํา ปรึกษา การแสดงนิทรรศการ การเผยแพร�ความรู+ผ�านสื่อต�างๆ โดยจัดให+สอดคล+องตามความ
ต+องการของชุมชนและให+ชุมชนมีส�วนร�วม เพ่ือให+เกิดสัมพันธภาพระหว�างชุมชนกับสถาบัน 

  สําหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ได+ให+ความหมายของคําว�าบริการทางวิชาการไว+
หมายถึง การให+บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน�วยงาน แก�หน�วยงานในมหาวิทยาลัย ส�วน
ราชการอ่ืน หรือเอกชน อันก�อให+เกิดประโยชน�แก�สังคม 

 
  3.1.2 ลักษณะของการบริการวิชาการ 
 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได+กําหนดลักษณะและ
ขอบเขตของการบริการวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 
   1. บริการวิเคราะห� ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ�อม  
   2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ�ต�างๆทางการศึกษา 
   3. บริการจัดฝ[กอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค�าลงทะเบียน 
   4. บริการจัดฝ[กอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให+เปล�า 
   5. บริการจัดฝ[กอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว�าจ+าง 
   6. บริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหน+าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหน�วยงานท่ี
เก่ียวข+อง 
   7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผนการจัดการ 
   8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล+อม 
   9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร+าง ประดิษฐ� และผลิต 
 
 
 
 



คู�มือการบริการวิชาการแก�สังคม  | ๑๑ 

 

| งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

3.2 หลักเกณฑ%ในการให1บริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 
  3.2.1 ขอบข�ายการให1บริการวิชาการ 
   1. การพัฒนาทักษะวิชาชีพของคนในชุมชนและท1องถ่ิน  
   ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของคนในชุมชนและท+องถ่ิน มหาวิทยาลัยพึงให+บริการ
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความชํานาญทางวิชาชีพแก�คนในชุมชนท+องถ่ิน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือให+เกิดมูลค�าเพ่ิมแก�
ผลิตภัณฑ� แก�ผู+ประกอบวิชาชีพ และแก�ชุมชน  
 
  2. การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร1างความเข1มแข็งแก�ชุมชน มีขอบเขตการพัฒนา 4 ด+านคือ 
    1) ด+านการศึกษา โดยให+บริการวิชาการต้ังแต�การศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานถึง
อุดมศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต+ 
    2) ด+านวิชาชีพ ตามจุดเน+นของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ในด+าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
   3) ด+านสุขภาพ โดยมุ�งให+บริการเพ่ือเสริมสร+างสุขภาพของประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต+ 
   4) ด+านสังคมและศาสนา เน+นการพัฒนาศักยภาพของผู+นําศาสนาและชุมชน เพ่ือ
เสริมสร+างความเข+มแข็งให+กับชุมชนและพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต+ 
 
  3. การดําเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
    1) โครงการพระราชดําริเก่ียวกับปLา 
    2) โครงการพระราชดําริเก่ียวกับดิน 
    3) โครงการพระราชดําริเก่ียวกับน้ํา 
    4) โครงการพระราชดําริด+านวิศวกรรม 
    5) โครงการพระราชดําริตามแนวทฤษฏีใหม� 
    6) โครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  3.2.2 รูปแบบการให1บริการวิชาการ 
   1. การให1บริการวิชาการประเภทให1เปล�า 
     การให+บริการวิชาการประเภทนี้ มหาวิทยาลัยจะเป�นผู+รับผิดชอบงบประมาณในการ
ดําเนินการให+บริการวิชาการท้ังหมด สําหรับกลุ�มเปIาหมายท่ีเป�นผู+ยากไร+และผู+ด+อยโอกาส ลักษณะของ
กิจกรรมมีดังนี้ 
    1) บริการจัดประชุม สัมมนา และฝ[กอบรม 
    2) บริการให+ความรู+ผ�านสื่อในรูปแบบต�างๆ อาทิ การจัดรายการให+ความรู+ทางสถานี
วิทยุ ตีพิมพ�และเผยแพร�ความรู+ลงในวารสาร-จุลสาร-แผ�นพับ เป�นต+น  
    3) บริการวิชาการด+านการเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
    4) บริการเก่ียวกับการสร+างเสริมสุขภาพ 
    5) บริการวิชาการด+านสังคมและศาสนา 
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   2. การให1บริการวิชาการประเภทมีผลกําไร 
     การให+บริการวิชาการประเภทมีผลกําไร สําหรับกลุ�มเปIาหมายท่ีมีงบประมาณ
สนับสนุนเพียงพอ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู+รับบริการต+องเป�นผู+รับผิดชอบค�าบริการหรือค�าใช+จ�ายจริงใน
การดําเนินงานและค�าตอบแทน รวมถึงค�าธรรมเนียมบริการวิชาการให+กับมหาวิทยาลัยตามอัตราท่ีกําหนด 
เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะได+นําค�าธรรมเนียมนี้ไปพัฒนางานต�อไป ลักษณะของกิจกรรมมีดังนี้ 
    1) บริการวิเคราะห� ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ�อม  

2) บริการเครื่องมือและอุปกรณ�ต�างๆ ทางการศึกษา 
    3) บริการวิชาการท่ีเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหน+าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง
ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง 
    4) บริการจัดอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    5) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ วิเคราะห� ประเมิน และวางแผนการจัดการ 
    6) บริการให+คําปรึกษา และคําแนะนํา 
    7) บริการข+อมูล แปลภาษา  
   8) บริการออกแบบ สร+าง ประดิษฐ� และผลิต 
    9) บริการวิชาการด+านอ่ืนๆ 
   
   3. การให1บริการวิชาการประเภทไม�เน1นกําไร   

      การบริการวิชาการประเภทนี้ สําหรับกลุ�มเปIาหมายท่ีมีงบประมาณจํากัด โดย
ผู+รับบริการมีส�วนร�วมรับผิดชอบค�าใช+จ�ายบางส�วนหรือท้ังหมด มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณให+ส�วนหนึ่ง
สําหรับสนับสนุนกิจกรรม และอาจเรียกเก็บค�าธรรมเนียมบริการวิชาการตามความจําเป�นและความเหมาะสม 
ลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 
    1) บริการจัดประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให+กับหน�วยงานท่ีมีความ
ร�วมมือกับมหาวิทยาลัย หน�วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน  
    2) บริการจัดบรรยายพิเศษ จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
    3) บริการวิเคราะห� ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ�อม 
    4) บริการศึกษาป]ญหาเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล+อม 
ด+วยการศึกษาและจัดทํากรณีศึกษา จัดเสวนา ประชุม สัมมนาหาข+อเท็จจริงเพ่ือแก+ป]ญหาให+กับชุมชน 
    5) บริการเก่ียวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากงานประจําตามแผนงานสาธารณสุข 
 
  3.2.3 กลุ�มเป6าหมายของการให1บริการวิชาการ 
 
   1. ประชาชนท่ัวไป 
  2. นักเรียน นักศึกษา 
  3. ชุมชนหรือองค�กรท่ีจัดต้ังข้ึนในชุมชนท+องถ่ิน 
  4. หน�วยงานรัฐ   
  5. หน�วยงานเอกชน  
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3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินประโยชน�หรือผลกระทบ 

ของการให+บริการวิชาการ 

ประเมินผลการดาํเนินโครงการบรกิารวิชาการแก�สังคม  

ประเมินความสําเรจ็ของการบูรณาการ 

กับการเรยีนการสอน/การวิจัย 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

การบูรณาการกับการเรียนการสอน/วิจัย 
 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
การให+บริการวิชาการแก�สังคม 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการบรกิารวิชาการแก�สังคม 
 

พัฒนาและถ�ายทอดความรู+ท่ีได+จากการบริการวิชาการ 
- เผยแพร�สู�บุคลากร/นักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัฯ 
- เผยแพร�สู�ภายนอก/สู�สาธารณชน 

จัดทําแบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน และเสนอขออนุมัติ 

สํารวจความต+องการของชุมชน 

หรือหน�วยงานรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน 

สรุปแผนงาน/โครงการ และเสนอขออนุมัติต�อสภามหาวิทยาลัย 

จัดทําบันทึกข+อตกลงความร�วมมือการบริการวิชาการ 

กับชุมชน หรือหน�วยงานรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน 

ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม  

บูรณาการกับการเรียนการสอน  บูรณาการกับการวิจยั  

จัดทําแผนงานการบริการวิชาการแก�สังคม และเสนอขออนุมัต ิ
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คําอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร% 
  
ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 
1 สํารวจความต1องการของชุมชนหรือหน�วยงานรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน 

รายละเอียด 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และงานบริการวิชาการ สํารวจความต+องการของชุมชน หรือหน�วยงานรัฐ หรือหน�วยงาน

เอกชน แล+ววิเคราะห� สังเคราะห�ข+อมูลประกอบการจัดทําแผนงานบริการวิชาการแก�สังคมในแต�ละปFงบประมาณ โดย
ผู+รับผิดชอบสามารถสํารวจความต+องการได+ดังนี้ 

1.1 ลงพื้นที่เพื่อสํารวจความต+องการของชุมชน 
1.2 ส�งแบบสํารวจความต+องการไปให+หน�วยงานภายนอก 
1.3 จัดประชุมหารือ/ทบทวนการให+บริการวิชาการกับชุมชนหรือหน�วยงานที่เกี่ยวข+อง เพื่อวางแผนร�วมกันใน

การกําหนดขอบเขตและทิศทางในการบริการวิชาการที่สามารถสนองตอบความต+องการของผู+รับบริการ 
ภายใต+ขอบเขตศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

1.4 พิจารณาข+อเสนอในการขอรับบริการวิชาการจากชุมชนหรือหน�วยงานต�างๆ 

- แบบสํารวจความต+องการของ
ชุมชน (บว.01 (1) 

- แบบสํารวจความต+องการของ
หน�วยงาน (บว.01 (2)   

- รายงาน/สรุปผลการประชุม
หารือ  

- แบบเสนอโครงการ/หนังสือขอ
ความอนุเคราะห�หรือขอรับการ
สนับสนุนการให+บริการวิชาการ
จากภายนอก  

2 จัดทําแผนงานการบริการวิชาการแก�สังคม และเสนอขออนุมัติ 
รายละเอียด 

ในการจัดทําแผนงานการบริการวิชาการแก�สังคม ให+ผู+รับผิดชอบ เสนอโครงการบริการวิชาการพร+อมประมาณ
การงบประมาณ กลุ�มเปIาหมาย และช�วงเวลาดําเนินการ เพื่อให+งานบริการวิชาการของแต�ละส�วนราชการรวบรวมเป�น
แผนงานการบริการวิชาการแก�สังคม เพื่อเสนอขออนุมัติแผนงานต�อไป โดยแผนงานโครงการต+องสอดคล+องกับ 

2.1 ผลการสํารวจความต+องการของชุมชนหรือหน�วยงานรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน  
2.2 แผนกลยุทธ�หรือแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
2.3 จุดเน+นและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาหรือผู+ให+บริการวิชาการ 
2.4 นโยบายการให+บริการวิชาการแก�สังคมของมหาวิทยาลัย 

- แผนงานการบริการวิชาการแก�สังคม
ของแต�ละส�วนราชการ 
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ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 
3 จัดทําแบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน และเสนอขออนุมัติ 

รายละเอียด 
ภายหลังแผนงานบริการวิชาการได+รับการอนุมัติแล+ว ให+ผู+รับผิดชอบโครงการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 จัดทําแบบเสนอโครงการตามฟอร�มแบบเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� แล+วจึงเสนอ

ต�อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
3.2 หากส�วนราชการใดต+องการจัดทําเป�นหลักสูตรการบริการวิชาการแก�สังคม ให+จัดทําในรูปแบบของหลักสูตร

ระยะสั้นตามแบบฟอร�มในภาคผนวกด+วย แล+วจึงเสนอคณะกรรมการในระดับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย และรองอธิการบดี
ฝLายวิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรบริการวิชาการ 

ทั้งนี้ การจัดทําแบบเสนอโครงการและหลักสูตรระยะสั้น ให+ระบุถึงการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัยให+ชัดเจน  

- แบบเสนอโครงการ 

- รูปเล�มหลักสูตรระยะสั้น 

4 สรุปแผนงาน/โครงการ และเสนอขออนุมัติต�อสภามหาวิทยาลัย 
คําอธิบายเพิ่มเติม 

แผนงานโครงการที่ได+รับการอนุมัติแล+ว ให+แต�ละส�วนราชการสรุปแผนงานโครงการบริการวิชาการแก�สังคม 
ประจําปFงบประมาณนั้นๆ ตามแบบฟอร�มที่กําหนด (งานบริการวิชาการจะส�งแบบสํารวจไปให+ส�วนราชการดําเนินการ
สรุปข+อมูล) รวมถึงส�งหลักสูตรระยะสั้นให+งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี 
เพื่อรวบรวมและสรุป แล+วเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานบริการวิชาการ
แก�สังคมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� และอนุมัติหลักสูตรระยะสั้น 

- แผนงานการบริการวิชาการแก�สังคม
ของมหาวิทยาลั ยนราธิ วาสราช
นครินทร� 
- หลักสูตรระยะสั้นที่ได+รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 
5 จัดทําบันทึกข1อตกลงความร�วมมือการบริการวิชาการกับชุมชน หรือหน�วยงานรัฐ หรือหน�วยงานเอกชน 

รายละเอียด 
ในการให+บริการวิชาการแก�ชุมชนหรือหน�วยงานต�างๆ จําเป�นต+องมีการจัดทําข+อตกลงในการบริการวิชาการ โดย

กําหนดวัตถุประสงค�และขอบเขตการบริการวิชาการร�วมกัน เพื่อให+การดําเนินงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต+องการของทั้งผู+ให+และผู+รับการบริการวิชาการ ซึ่งหากยังไม�ได+จัดทําบันทึกข+อตกลงความร�วมมือการ
บริการวิชาการ ให+ส�วนราชการดําเนินการก�อนเริ่มโครงการ หากจัดทําแล+วและขอบเขตภายในข+อตกลงครอบคลุม
โครงการที่จะดําเนินการ ผู+รับผิดชอบโครงการสามารถดําเนินโครงการได+ตามกําหนดเวลา แต�หากข+อตกลงเดิมไม�
ครอบคลุมโครงการที่จะดําเนินการ ส�วนราชการและหน�วยงานที่เกี่ยวข+องอาจพิจารณาขยายขอบเขตและแก+ไข
รายละเอียดในบันทึกข+อตกลงฉบับเดิมที่ทําไว+ร�วมกันได+ 

-  แบบฟอร�ม บว.02 
- บันทึกข+อตกลงความร�วมมือ

การบริการวิชาการ 
 

6 ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม  
รายละเอียด 

ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม ผู+รับผิดชอบโครงการสามารถแบ�งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป�น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

6.1 ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
6.1.1 ประสานงานกับผู+เกี่ยวข+อง และประชุมวางแผนดําเนินการร�วมกัน 
6.1.2 จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ  
6.1.3 จัดทําหนังสือราชการที่เกี่ยวข+อง อาทิ หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือเชิญเข+าร�วมโครงการ หนังสือแจ+ง

กําหนดการและรายละเอียดโครงการถึงหน�วยงานที่เกี่ยวข+อง เป�นต+น 
6.1.4 ขออนุมัติ/ขออนุญาตดําเนินการ อาทิ ขออนุญาตปฏิบัติโครงการ ขออนุมัติเบิกเงิน ขออนุญาตใช+

สถานที่/ยืมอุปกรณ�/ยานพาหนะ ขออนุญาตไปราชการ ขอจัดซื้อจัดจ+าง เป�นต+น 
6.1.5 ประชุมเตรียมงาน 
 

 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
- หนังสือราชการที่เกี่ยวข+อง 
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ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 
 6.2 ขั้นระหว�างดําเนินโครงการ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

6.2.1 ประเมินความรู+เบื้องต+นของผู+รับบริการ เพื่อปรับกิจกรรมให+เหมาะสมกับกลุ�มเปIาหมาย เช�น การใช+
แบบทดสอบก�อนเรียนเพื่อวัดความรู+พื้นฐานของกลุ�มเปIาหมาย 

6.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่วางไว+ 
6.2.3 สรุปความรู+ที่ได+รับจากการให+บริการวิชาการ แล+วนํามาพัฒนาต�อยอดสู�การเรียนการสอนหรือการ

วิจัย   
6.2.4 บูรณาการกับการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้ 

1) การปรับปรุงการเรียนการสอน 
1.1) เมื่อผู+รับผิดชอบโครงการออกให+บริการวิชาการแล+ว ให+สรุปความรู+ใหม�ๆ ที่ได+รับ พร+อมทั้ง

ประเมินนักศึกษาที่ออกให+บริการวิชาการ แล+วสรุปเป�นข+อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน  

1.2) นําข+อเสนอแนะมาปรับปรุงการเรียนการสอน (ต+องมีหลักฐานการปรับปรุง)  
1.3) จัดการเรียนการสอนตามที่ปรับปรุง และมีการประเมินผลการสอนที่ชัดเจน 

2) ให+นักศึกษานําผลการบริการวิชาการหรือความรู+จากโครงการบริการวิชาการที่ได+รับไปออก
ให+บริการวิชาการอีกก็ได+ อาจจัดเป�นโครงการหรือกิจกรรมที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชน และต+อง
ระบุอ+างอิงถึงชื่อโครงการบริการวิชาการเดิมด+วย 

ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน ให1ระบุความเชื่อมโยงไว1ใน มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชา
ที่มีการบูรณาการด+วย 

 

ขั้นระหว�างดําเนินโครงการ  
- แบบประเมินความรู+/สรุปผล

การประเมินความรู+ 
- เอกสารที่เกี่ยวข+องกับการ

ดําเนินโครงการ 
- บทสรุปความรู+ที่ได+รับจากการ

ให+บริการวิชาการ พร+อมทั้ง
ข+อเสนอแนะการปรับปรุงการ
เรียนการสอนหรือการทําวิจัย 

- หลักฐานการปรับแผนการสอน  
- สรุปผลการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนตามที่ปรับปรุง 
- มคอ.3 และ มคอ.5 ของ

รายวิชาที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน  
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ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 

 6.2.5 บูรณาการกับการวิจัย มีแนวทางดังนี้ 
1) เมื่อผู+รับผิดชอบโครงการออกให+บริการวิชาการแล+ว ให+สรุปความรู+ใหม�ๆ ที่ได+รับ และให+ข+อเสนอ

ในการทําวิจัย 
2) นําข+อเสนอมาทําวิจัย และสรุปองค�ความรู+ใหม�จากการวิจัย 

6.2.6 บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีแนวทางดังนี้ 
1) หลังจากการบูรณาการกับการเรียนการสอนตามข+อ 6.2.4 แล+ว ให+ต�อยอดทําวิจัยที่เชื่อมโยงมา

จากการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
2) หลังจากการบูรณาการกับการวิจัยในข+อ 6.2.5 แล+ว ให+นําความรู+จากการวิจัยมาปรับปรุงการ

เรียนการสอนหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนตามข+อ 6.2.4 โดยการจัดการเรียนการสอน
ต+องเชื่อมโยงกับการบูรณาการกับการวิจัยที่ทํามา  

6.2.7 ถอดบทเรียนระหว�างการดําเนินกิจกรรมการให+บริการวิชาการ โดยผู+รับผิดชอบโครงการเลือกใช+
วิธีการถอดบทเรียนที่เหมาะสม เช�น การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู+ การเล�าเรื่อง วิธีการแบบ
แผนที่ผลลัพธ� (Outcome Mapping) เป�นต+น เพื่อสรุปความรู+ความเข+าใจของผู+รับบริการวิชาการ  

6.3 ขั้นหลังดําเนินโครงการ 
6.3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู+รับบริการหรือกลุ�มเปIาหมาย ตามแบบฟอร�ม บว.03 หรือตามที่กําหนด 
6.3.2 ติดตามผลการนําความรู+ไปใช+ประโยชน�ของกลุ�มเปIาหมาย ควรดําเนินการติดตามหลังสิ้นสุดโครงการ

ภายใน 1 เดือน แต�ไม�เกิน 3 เดือน ตามแบบฟอร�ม บว.04 
6.3.3 รวบรวมผลการดําเนินโครงการ เพื่อประเมินโครงการใน 4 ด+าน คือ จํานวนผู+เข+าร�วมโครงการ 

ความรู+ความเข+าใจ ความพึงพอใจ และการนําความรู+ไปใช+ประโยชน� 
6.3.4 จัดทําหนังสือขอบคุณผู+เกี่ยวข+องที่ให+ความอนุเคราะห�ในการดําเนินโครงการ 
6.3.5 ส�งหลักฐานรายละเอียดการใช+จ�ายเงินในโครงการ (จัดทําชุดเบิกส�งงานการเงิน)  
6.3.6 สรุปความรู+จากการถอดบทเรียนในข+อ 6.2.7 เพื่อให+เกิดเป�นองค�ความรู+ 

-  เอกสารการถอดบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นหลังดําเนินโครงการ 
- แบบฟอร�ม บว.03 
- แบบฟอร�ม บว.04 
- แบบประเมินอื่นที่เกี่ยวข+อง 
- หนังสือราชการที่เกี่ยวข+อง 
- บทสรุปความรู+จากการถอด

บทเรียน 
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ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 

7 ประเมินผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม 
รายละเอียด 

การประเมินผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม แบ�งการประเมินออกเป�น 2 แบบ ดังรายละเอียด
ต�อไปนี้ 

7.1 การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย 
ภายหลังดําเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแล+ว ให+ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียน

การสอน และการบูรณาการกับการวิจัย ตามแบบฟอร�ม บว.05 เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกับ
โครงการบริการวิชาการอื่นหรือโครงการบริการวิชาการในปFถัดไป 

7.2 การประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให+บริการวิชาการ  
ภายหลังดําเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแล+ว ให+ประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให+บริการ

วิชาการ ตามแบบฟอร�ม บว.04 หรือแบบฟอร�มที่เหมาะสมกับรูปแบบของโครงการบริการวิชาการแต�ละโครงการ เพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการให+บริการวิชาการแก�สังคมต�อไป 

-  แบบฟอร�ม บว.04 
- แบบฟอร�ม บว.05 
- แบบประเมินอื่นที่เกี่ยวข+อง 
 
 
 
 
 
 
 

8 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม 
รายละเอียด 

ผู+รับผิดชอบโครงการรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข+องกับโครงการบริการวิชาการทั้งหมด นํามาจัดทําเป�นรูปเล�ม 
ตามแบบฟอร�มการเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก�สังคม โดยจัดส�งรูปเล�มรายงานให+งานบริการ
วิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 เล�ม เพื่อรวบรวมเสนอรองอธิการบดีฝLาย
วิชาการและอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� และเพื่อเป�นหลักฐานการปะเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

- รูปเล�มรายงาน 
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ที่ ขั้นตอน หลักฐาน/เอกสาร 

9 พัฒนาและถ�ายทอดความรู1ที่ได1จากโครงการบริการวิชาการแก�สังคม 
รายละเอียด 

9.1 ความรู+และประสบการณ�ที่ได+รับจากการให+บริการวิชาการแก�สังคม ต+องนําไปใช+ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย�างต�อเนื่อง โดยอาจจัดทําได+ดังนี้ 

     9.1.1 นําความรู+และประสบการณ� รวมถึงข+อเสนอแนะจากโครงการเดิมสู�การบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและหรืองานวิจัยในโครงการบริการวิชาการครั้งต�อไป 

      9.1.2 นําไปพัฒนาเป�นบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตํารา 
      9.1.3 นําไปพัฒนาต�อยอดสู�โครงการวิจัย  
9.2 ส�วนราชการต+องถ�ายทอดความรู+สู�บุคคลภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณะ โดยผ�านสื่อในรูปแบบต�างๆ อาทิ 

Internet วารสาร จุลสาร แผ�นพับเผยแพร�ความรู+ หรือการจัดเสวนา การประชุมก็ได+  
9.3 นําผลสรุปและข+อเสนอแนะต�างๆ จากการประเมินโครงการบริการวิชาการ รวมถึงข+อเสนอแนะที่มาจาก   

การถ�ายทอดความรู+ในข+อ 9.2 เป�นข+อมูลปIอนกลับสู�การพัฒนาและปรับปรุงการบริการวิชาการแก�สังคมต�อไป เพื่อให+การ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�มีความเข+มแข็ง สามารถตอบสนองความต+องการของสังคม และมี
ส�วนร�วมในการสร+างชุมชนให+เข+มแข็งอย�างยั่งยืน  

- หลักฐานการพัฒนาความรู+และ
ประสบการณ� 
- หลักฐานการถ�ายทอดความรู+ 
- ข+อเสนอแนะสําหรับเป�นข+อมูล
ปIอนกลับการจัดทําแผนโครงการ
บริการวิชาการในปFต�อไป 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



คู�มือการบริการวิชาการแก�สังคม  | ๒๑ 

 

| งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

3.4 คําอธิบายคําสําคัญในงานบริการวิชาการ 
   การบริการวิชาการ หมายถึง การให+บริการทางด+านวิชาการและวิชาชีพแก�ชุมชน และ
สังคม โดยใช+ความรู+ ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู�ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� อัน
ก�อให+เกิดประโยชน�แก�ชุมชนและสังคม 
    การบูรณาการ หมายถึง การนําศาสตร�หรือองค�ความรู+ ในสาขาวิชาต�างๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ�กันมาผสมผสานเข+าด+วยกันอย�างกลมกลืน เพ่ือนํามาจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ภายใต+หัวข+อเดียวกัน มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือให+เกิดประโยชน�สูงสุด โดยเน+นองค�รวมของเนื้อหามากกว�า
องค�ความรู+ของแต�ละรายวิชา และเน+นการสร+างความรู+ของผู+เรียนมากกว�าการให+เนื้อหาโดยผู+สอนเป�น  
ผู+กําหนด ดังนั้น การบูรณาการจึงถูกนํามาใช+กับการบริการวิชาการ โดยการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด+วย เพ่ือให+เกิดประโยชน�สูงสุดในการให+บริการวิชาการ 
    การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หมายถึง การบริการวิชาการ
โดยสอดแทรกไว+ในหลักสูตรการเรียนการสอนของแต�ละสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู+ของนักศึกษา
จากภาคทฤษฎีสู�การปฏิบัติจริง โดยจัดทําเป�นโครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน�ต�อ
ชุมชน  
    การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย หมายถึง การนําผลการวิจัยจากการ
ให+บริการวิชาการไปใช+ประโยชน�จริงท่ีสามารถตอบสนองความต+องการของชุมชนได+ และนําองค�ความรู+
ท่ีได+จากการให+บริการวิชาการ มาพัฒนาต�อยอดเพ่ือสร+างองค�ความรู+ใหม�หรือนวัตกรรมใหม�ผ�าน
กระบวนการวิจัยอย�างเป�นรูปธรรม  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู�มือการบริการวิชาการแก�สังคม  | ๒๒ 

 

| งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

บรรณานุกรม 
 
กองส�งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม. แนวทางการจัดทําข+อเสนอโครงการ ประจําปF  
 ๒๕๕๓ แผนงานบริการวิชาการแก�ชุมชนและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม. (ออนไลน�).  

สืบค+นจาก http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/Form/detail53.doc.  
[20 กุมภาพันธ� 2556] 

คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. (2548). แนวปฏิบัติในการให+บริการทางวิชาการ  
            คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. (ออนไลน�). สืบค+นจาก 

 http://www.eng.chula.ac.th/files/research/document/ 

  serveice%20trail%20technique%20%202548.doc [20 กุมภาพันธ� 2556] 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
            ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ�. 
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ภาคผนวก 
ก 

 

หลักการดําเนินงานบริการวิชาการ 
ตามเกณฑ%ประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา: 
  
องค%ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 
   หลักการ 
   การบริการวิชาการแก�สังคม เป�นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให+บริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด+านท่ี
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให+บริการวิชาการ อาจให+เปล�าโดยไม�คิดค�าใช+จ�ายหรืออาจคิดค�าใช+จ�าย
ตามความเหมาะสม โดยให+บริการท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกว+าง รูปแบบการให+บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให+ใช+
ประโยชน�ทรัพยากรของสถาบัน เป�นแหล�งอ+างอิงทางวิชาการ ให+คําปรึกษา ให+การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให+บริการวิชาการ
นอกจากเป�นการทําประโยชน�ให+สังคมแล+ว สถาบันยังได+รับประโยชน�ในด+านต�างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู+
และประสบการณ�ของอาจารย� อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช+ประโยชน�
ทางด+านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย� สร+างเครือข�าย
กับหน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเป�นแหล�งงานของนักศึกษาและเป�นการสร+างรายได+ของสถาบันจากการให+บริการ
วิชาการด+วย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554)  
 

   มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข1อง 
   1.กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปF ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2556) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   3. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) (สมศ.) 
 

   ตัวบ�งช้ีท่ีเก่ียวข1องกับการบริการวิชาการ 
   ตัวบ�งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีเก่ียวข+องกับการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีจํานวน 4 ตัวบ�งชี้ คือ 

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม (สกอ. 5.1) 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให+เกิดประโยชน�ต�อสังคม (สกอ.5.2) 
ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 ผลการนําความรู+และประสบการณ�จากการให+บริการวิชาการท่ีใช+ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรืองานวิจัย (สมศ.8) 
ตัวบ�งชี้ ท่ี 5.4 ผลการเรียนรู+และเสริมสร+างความเข+มแข็งของชุมชนและองค�กร

ภายนอก (สมศ.9) 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  : 

  การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป�นภารกิจหลักอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ�และข้ันตอนการบริการทางวิชาการอย�างเป�นระบบ และมีการจัดโครงสร+าง
สถาบันเพ่ือเป�นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล�าว การให+บริการทางวิชาการต+องมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย�างเป�นรูปธรรม 
 
เกณฑ%มาตรฐาน  :  

  1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ  :  
  เกณฑ�มาตรฐานข+อท่ี 4 ต+องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ� 

ข+อ 2 และข+อ 3    
 
เกณฑ%การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข+อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให1เกิดประโยชน%ต�อสังคม 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  : 

  ความสามารถในการให+บริการทางวิชาการในลักษณะห�วงโซ�คุณภาพท่ีสนองความ
ต+องการและเป�นท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วยงานวิชาชีพ สังคมได+อย�างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร+อมตามจุดเน+นของสถาบัน พิจารณาได+จาก (1) ประโยชน�หรือผลกระทบของการ
ให+บริการทางวิชาการ (2) การสร+างความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก และ (3) ความรู+ท่ีเกิดจากการ
ให+บริการทางวิชาการและการเผยแพร�ความรู+นั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ%มาตรฐาน  :  

1. มีการสํารวจความต+องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน�วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน+นของ
สถาบัน 
            2. มีความร�วมมือด+านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู+และเสริมสร+างความเข+มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน�วยงานวิชาชีพ 
            3. มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให+บริการทางวิชาการต�อสังคม 
            4. มีการนําผลการประเมินในข+อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให+บริการทางวิชาการ 
            5. มีการพัฒนาความรู+ท่ีได+จากการให+บริการทางวิชาการและถ�ายทอดความรู+สู�
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร�สู�สาธารณชน 
 
เกณฑ%การประเมิน :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข+อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3 (สมศ. 8) :  ผลการนําความรู1และประสบการณ%จากการให1บริการวิชาการมาใช1 
ในการพัฒนา การเรียนการสอนและการวิจัย  

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ%มาตรฐาน   :  

  1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 

  3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 
  4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 

วิธีการคํานวณ  :  เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ� โดยกําหนดร+อยละ 30 เท�ากับ 5 คะแนน  
 
  
   
  

 
 
 
เกณฑ%การประเมิน  :  ใช+บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร+อยละ 30 เท�ากับ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช+ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
 

x   100 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.4 (สมศ. 9)  : ผลการเรียนรู1และเสริมสร1างความเข1มแข1งของชุมชนหรือองค%กร 
ภายนอก  

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ%มาตรฐาน   :  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนหรือองค�กร 
  2. บรรลุเปIาหมายตามแผนไม�ต่ํากว�าร+อยละ 80 
  3. ชุมชนหรือองค�กรมีผู+นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู+และดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง 
  4. ชุมชนหรือองค�กรสร+างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดย

คงอัตลักษณ�และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค�กร 
  5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน�สร+างคุณค�าต�อสังคม หรือชุมชน/องค�กรมีความเข+มแข็ง 
 

เกณฑ%การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข+อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข+อ 
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ภาคผนวก 
ข 

 

แบบฟอร%ม 
งานบริการวิชาการ 



 

 

แบบสํารวจความต�องกา
 
ส�วนท่ี 1 ข�อมูลของกลุ�มผู�รับบริการ

1.1 ชื่อชุมชน/กลุ�มจัดต้ัง...................................................
1.2 ชื่อผู�นําชุมชน/กลุ�มจัดต้ัง
1.3 ท่ีอยู�/สถานท่ีตั้ง.............................................
1.4 หมายเลขโทรศัพท)ท่ีสามารถติดต�อได�
1.5 จํานวนสมาชิกของชุมชน
1.6 ทรัพยากรของชุมชน...........................................................................................................................
     ...............................................................................................................

 
ส�วนท่ี  2 ความต�องการรับบริการวิชาการ

2.1 ประเด็นป2ญหา / ความจําเป5น
.............................................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................

2.2 รูปแบบบริการวิชาการท่ีต�องการ 

� 1) บริการด�านสุขภาพ  
  � ตรวจสุขภาพท่ัวไป  

� อบรมด�านการดูแลสุขภาพ ระบุ
  

 � อ่ืนๆ ระบุ.................

� 2) บริการอบรม/สอนเสริมทักษะทางวิชาการ
 � วิทยาศาสตร)  
  � ภาษาอังกฤษ
 � การดูแลซ�อมแซมเครื่องใช�ไฟฟ@าภายในบ�าน
 � อ่ืนๆ ระบุ .....................................................
 โปรดระบุถึงเนื้อหาหรือขอบเขตของการอบรม
ข้ันพ้ืนฐาน อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
  ระบุเนื้อหา/ขอบเขต

(เช�น สุขภาพท่ัวไป 

บว.01 (1) | งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)

~ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร$ ~ 

 
รวจความต�องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/กลุ�มจัดตั้ง

ของกลุ�มผู�รับบริการ 
...............................................................................................

กลุ�มจัดต้ัง...................................................................................
........................................................................................................

โทรศัพท)ท่ีสามารถติดต�อได�....................................................โทรสาร
ของชุมชน/กลุ�มจัดต้ัง....................คน เพศชาย.................คน เพศหญิง

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

รับบริการวิชาการ  
ความจําเป5น  

.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

รูปแบบบริการวิชาการท่ีต�องการ (ทําเครื่องหมาย / ลงใน � และ � หรือระบุข�อความท่ีต�องการ

สุขภาพ   
ตรวจสุขภาพท่ัวไป     � ปรึกษาป2ญหาสุขภาพ  
อบรมด�านการดูแลสุขภาพ ระบุ...................................... 

............................   

สอนเสริมทักษะทางวิชาการ (เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และนําไปใช�ใน
วิทยาศาสตร)      � คอมพิวเตอร)  � เกษตรศาสตร)
ภาษาอังกฤษ  � ภาษาอาหรับ  � ภาษามลายู
การดูแลซ�อมแซมเครื่องใช�ไฟฟ@าภายในบ�าน  � กฎหมายอิสลามในชีวิตประจําวัน

..................................................... 
ถึงเนื้อหาหรือขอบเขตของการอบรม/สอนเสริม (เช�น อบรมการใช�งาน

อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/การท�องเท่ียว อบรมการปลูกพืชผักสวนครัว เป5นต�น
ขอบเขต...........................................................................................................

ท่ัวไป วัยรุ�น ผู�สูงอายุ วัยทํางาน สตรีมีครรภ� มารดาหลังคลอด เป#นต�น) 

งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 1 

กลุ�มจัดตั้ง  

.........................................  
..........................................................................................  

......................................................... 
โทรสาร................................. 

คน เพศหญิง.................คน 
........................................................................................................................... 

............................................ 

................................................................
.....................................................................

................................................................................................... 

หรือระบุข�อความท่ีต�องการ) 

และนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได�)  
เกษตรศาสตร)   

ภาษามลายู 
กฎหมายอิสลามในชีวิตประจําวัน

เช�น อบรมการใช�งานคอมพิวเตอร)
การท�องเท่ียว อบรมการปลูกพืชผักสวนครัว เป5นต�น)  

................................................................................... 

บว.01 (1) 
แบบสํารวจความต�องการ 

รับบริการวิชาการของชุมชน 
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� 3) บริการฝIกอบรมทักษะวิชาชีพ (เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ สร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ) เพ่ิม
รายได�)   

  � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการบัญชี      

 � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการตลาด  
 � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการจัดทําแผนธุรกิจ 
 � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการเกษตร (สําหรับเกษตรกรหรือผู�ประกอบการด�านการเกษตร) 

 � อ่ืนๆ ระบุ............................ 

 � 4) บริการอ่ืนๆ  
� บริการติดต้ัง/วางระบบ...................................................... 
� ออกแบบ…………………………………………………………………… 
� สร�าง/ประดิษฐ�นวัตกรรมเก่ียวกับ....................................... 
� อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ 

 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………....... 
(..............................................) 

ตําแหน�ง............................................... 
ผู�ให�ข�อมูล 

วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............. 
 

ลงชื่อ………………………………………....... 
(..............................................) 

ตําแหน�ง............................................... 
ผู�สํารวจข�อมูล 

วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............. 
 



 

 

แบบสํารวจความต�องกา
 
ส�วนท่ี 1 ข�อมูลของกลุ�มผู�รับบริการ

1.1 ชื่อหน
วยงาน.............................................................
1.2 ชื่อหัวหน�าหน
วยงาน...................
1.3 ท่ีอยู
/สถานท่ีตั้ง.............................................
1.4 หมายเลขโทรศัพท$ท่ีสามารถติดต
อได�
1.5 จํานวนบุคลากร............
1.6 ภารกิจหลักของหน
วยงาน
     .............................................................................................................................

 
ส�วนท่ี  2 ความต�องการรับบริการวิชาการ

2.1 ประเด็นป4ญหา / ความจําเป6น
.............................................................................................................................
.........................................................................................................
..........................................................................................

2.2 รูปแบบบริการวิชาการท่ีต�องการ 

� 1) บริการด�านสุขภาพ  
  � ตรวจสุขภาพท่ัวไป  

� อบรมด�านการดูแลสุขภาพ 
  

 � อ่ืนๆ ระบุ.................

� 2) บริการอบรม/สอนเสริมทักษะทางวิชาการ
หรือการทํางานได�)  

 � วิทยาศาสตร$  
  � ภาษาอังกฤษ
 � กฎหมายอิสลาม
 โปรดระบุถึงเนื้อหาหรือขอบเขตของการอบรม
ข้ันพ้ืนฐาน อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
  ระบุเนื้อหา/ขอบเขต

(เช�น สุขภาพท่ัวไป 

บว.01 (2) | งานบริการวิชาการ กองส
งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร$

~ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร$ ~ 

 
รวจความต�องการในการรับบริการวิชาการของหน�วยงาน

ของกลุ�มผู�รับบริการ 
...............................................................................................
.............................................................ตําแหน
ง...............

........................................................................................................
โทรศัพท$ท่ีสามารถติดต
อได�....................................................โทรสาร

....................คน เพศชาย.................คน เพศหญิง.................
ภารกิจหลักของหน
วยงาน.................................................................................................................
.............................................................................................................................

รับบริการวิชาการ  
ความจําเป6น  

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

รูปแบบบริการวิชาการท่ีต�องการ (ทําเครื่องหมาย / ลงใน � และ � หรือระบุข�อความท่ีต�องการ

สุขภาพ   
ตรวจสุขภาพท่ัวไป     � ปรึกษาป4ญหาสุขภาพ  
อบรมด�านการดูแลสุขภาพ ระบุ...................................... 

............................   

สอนเสริมทักษะทางวิชาการ (เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน

วิทยาศาสตร$      � คอมพิวเตอร$  � เกษตรศาสตร$
ภาษาอังกฤษ  � ภาษาอาหรับ  � ภาษามลายู
กฎหมายอิสลาม  � อ่ืนๆ ระบุ .....................................................

ถึงเนื้อหาหรือขอบเขตของการอบรม/สอนเสริม (เช
น อบรมการใช�งาน
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/การท
องเท่ียว อบรมการปลูกพืชผักสวนครัว เป6นต�น

ขอบเขต...........................................................................................................

รับบริการวิชาการ

ท่ัวไป วัยรุ�น ผู�สูงอายุ วัยทํางาน สตรีมีครรภ� มารดาหลังคลอด เป#นต�น) 

งานบริการวิชาการ กองส
งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร$ 1 

ของหน�วยงาน  

.........................................  
...............................................  

......................................................... 
สาร................................. 

.................คน 
................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

................................................................
.....................................................................

................................................................................................................. 

หรือระบุข�อความท่ีต�องการ) 

และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน

เกษตรศาสตร$   

ภาษามลายู 
..................................................... 

เช
น อบรมการใช�งานคอมพิวเตอร$
การท
องเท่ียว อบรมการปลูกพืชผักสวนครัว เป6นต�น)  

................................................................................... 

บว.01 (2) 
แบบสํารวจความต�องการ 

รับบริการวิชาการของหน
วยงาน 

  



บว.01 (2) | งานบริการวิชาการ กองส
งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร$ 2 

 

� 3) บริการฝFกอบรมทักษะวิชาชีพ (เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ สร�างมูลค
าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ$ เพ่ิม
รายได�)   

  � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการบัญชี      

 � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการตลาด  
 � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการเกษตร  

 � ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านวิชาชีพช
าง.......................................................... 
 � จัดอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน
วยงาน เรื่อง.................................................. 
 � อ่ืนๆ ระบุ...................................................................................................................... 

 � 4) บริการอ่ืนๆ  
� ให�ข�อมูล/ให�คําปรึกษา/จัดอบรม ด�านการจัดทําแผน…………………………………………  
    (เช
น แผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ$/แผนปฏิบัติราชการ) 
� บริการติดต้ัง/วางระบบ...................................................... 
� ออกแบบ…………………………………………………………………… 
� สร�าง/ประดิษฐ�นวัตกรรมเก่ียวกับ....................................... 
� อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ 

 

ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………....... 
(..............................................) 

ตําแหน�ง............................................... 
ผู�ให�ข�อมูล 

วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............. 
 

ลงชื่อ………………………………………....... 
(..............................................) 

ตําแหน�ง............................................... 
ผู�สํารวจข�อมูล 

วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............. 
 



 บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ    

  โทรศัพท�     โทรสาร  

ท่ี              วันท่ี     

เร่ือง  ขออนุญาตสร
างเครือข�ายความร�วมมือการบริการวิชาการ   
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 
 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีพันธกิจหลักท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ บริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส)วน ซ่ึงในการดําเนินงานให,บรรลุผลตามพันธกิจ มหาวิทยาลัย
ต,องมีความร)วมมือหรือมีเครือข)ายความร)วมมือในการบริการวิชาการกับชุมชน หน)วยงานรัฐ หรือหน)วยงาน
เอกชนนั้น     
 

   ในการนี้ ...……………………………………………..................... มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร"                  
มีความประสงค"สร
างเครือข�ายความร�วมมือการบริการวิชาการร�วมกับ.................................................................. 
............................................................................ เพ่ือ............................................................................................. 
............................................................................ รายละเอียดดังแนบ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
(..........................................................) 

ตําแหน)ง........................................................... 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ :  1. โปรดแนบรายละเอียดหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข,อง เช)น แบบเสนอโครงการ หลักฐานการ
จัดต้ังกลุ)ม/ชุมชน/หน)วยงานเอกชน ร)างบันทึกข,อตกลงความร)วมมือการบริการวิชาการ (ถ,ามี) เป8นต,น 
  2. เม่ือหัวหน,าส)วนราชการเห็นชอบแล,ว ให,เสนอผ)านรองอธิการบดีฝ<ายวิชาการก)อนแล,วจึง
เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาต)อไป  

(ช่ือส)วนราชการ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย) 

(ช่ือชุมชนหรือหน)วยงาน) 

(ระบุสถานท่ีตั้ง เช)น ตําบล อําเภอ จังหวัด) (วัตถุประสงค�โดยสังเขป และหากมีช่ือโครงการบริการวิชาการ 

รองรับให,ระบุช่ือโครงการด,วย) 

บว.02 
แบบฟอร"มขออนุญาตสร
างเครือข�าย

ความร�วมมือการบริการวิชาการ 



 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ ..........................................................

ระหว�างวันท่ี  .................................................... 
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ

เป%นข&อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให&บริการวิชาการ

   โปรดทําเครื่องหมาย
    
ก.ข�อมูลท่ัวไปของผู�รับบริการ 

1. เพศ    

2. ระดับการศึกษาสูงสุด
    

    
3. อายุ…………………….ป*

4. อาชีพป+จจุบัน �

�

�

5. ท-านทราบข-าวการฝ/กอบรมฯ 
   �  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

�  ท่ีทําการชุมชน

 �  เพ่ือนบ&าน/เพ่ือนร�วมงาน

 �  สถานีวิทยุ  

 �  อ่ืน ๆ โปรดระบุ
  

 
 
 
 
 
 

บว.03 | งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

~ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร4 ~ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู�เข�ารับบริการ 

........................................................................................ประจําป7การศึกษา
.................................................... สถานท่ี..........................................................................

 
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู&เข&าร�วมโครงก

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการให&บริการวิชาการต�อไป 

โปรดทําเครื่องหมาย  �  หรือเขียนข&อความลงในช�องท่ีต&องการ 

 �  ชาย   �  หญิง

ระดับการศึกษาสูงสุด �  ประถมศึกษา  �  มัธยมศึกษา

 �  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. �  อนุปริญญา

 �  ปริญญาตรี   �  สูงกว�าปริญญาตรี
ป*   

�  ข&าราชการ/พนักงานของรัฐ  �  เกษตรกรรม

�  ลูกจ&าง/พนักงานหน�วยงานเอกชน �  ธุรกิจส�วนตัว

�  พ�อบ&าน/แม�บ&าน �  ข&าราชการบํานาญ 
ท-านทราบข-าวการฝ/กอบรมฯ ครั้งนี้  จากแหล-งใด     

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  �  อบต./เทศบาล

ท่ีทําการชุมชน     �  หน�วยงานต&นสังกัด

เพ่ือนร�วมงาน/คนใกล&ชิด   �  เว็บไซต� pnu.ac.th

    �  สื่อสิ่งพิมพ�/ปGายประชาสัมพันธ�

อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 1 

การศึกษา.......................... 
.......................................................................... 

ผู&เข&าร�วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
 

หญิง 

มัธยมศึกษาตอนต&น 

อนุปริญญา/ปวส. 

สูงกว�าปริญญาตรี 

เกษตรกรรม 

ธุรกิจส�วนตัว/อาชีพอิสระ  

  �  ว�างงาน  

เทศบาล  

หน�วยงานต&นสังกัด    

pnu.ac.th        

ปGายประชาสัมพันธ� 

บว.03 
แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู&รับบริการ 



บว.03 | งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 2 

 

ข. ท-านมีความพึงพอใจในการเข�ารับบริการวิชาการครั้งนี้ ในประเด็นต-อไปนี้มากน�อยเพียงใด 
  ข.1 ความพึงพอใจต-อการดําเนินโครงการ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด 

1. การประชาสัมพันธ�โครงการ      
2. การเตรียมการ      
3. การให&บริการของเจ&าหน&าท่ี/ผู&รับผิดชอบโครงการ      
4. อาหาร หรือของว�างและเครื่องด่ืม      
5. สถานท่ีฝJกอบรม/ห&องจัดประชุม      
6. ช�วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ      
7. วัสดุอุปกรณ� สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ      
8. เอกสารประกอบการอบรม      
9. รูปแบบและกิจกรรมในการฝJกอบรม      
10.ภาพรวมของการดําเนินกิจกรรม        

      

ข.2 ความพึงพอใจท่ีมีต-อวิทยากร 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด 

1. ความรู&ทางวิชาการ      
2. ความสามารถในการถ�ายทอดความรู&/ประสบการณ�      
3. รูปแบบการอบรมท่ีวิทยากรเลือกใช&       
4. ความสามารถในการเร&าความสนใจ      
5. การจุดประกายความคิดหรือชักนําความคิด      
6. การตอบข&อซักถาม      
7. การบริหารจัดการเวลา      
8. มนุษยสัมพันธ�      
9. น้ําเสียง  และทักษะในการพูด      

   
ค. ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................
.........................…………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................................................... 

~ ขอบคุณสําหรับความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ~ 



 

 

แบบติดตามผลการนําความรู�ไปใช�
 

โครงการ ..........................................................
ระหว�างวันท่ี  .................................................... 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
 และประเมินประโยชน�และผลกระทบจากการให'บริการวิชาการ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา 

โปรดทําเครื่องหมาย
 

ก.ข�อมูลท่ัวไปของผู�รับบริการ 
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/
2. ระดับการศึกษา……………………………………
3. อายุ…………………….ป6  
4. อาชีพป8จจุบัน...........................................................................
5. ภายหลังการฝ<กอบรม ท�านคิดว�ามีความรู'ความเข'าใจมากน'อยเพียงใด

�  เหมือนเดิม/ไม�แตกต�างกับก�อนการอบรม
 

ข.แบบติดตามผลการนําความรู�จากการฝ"กอบรม
1. ภายหลังการฝ<กอบรม ท�านสามารถนําความรู'ไปใช'ประโยชน�ได'จริงหรือไม�

  � นําความรู'ไปใช'ประโยชน�
 2. ท�านเริ่มนําความรู'ไปใช'ประโยชน�

     � ภายใน 7 วันหลังการอบรม

  � ภายใน 16 – 
  3. ระยะเวลาท่ีท�านนําความรู'ไปใช'ประโยชน�
   4. ท�านนําความรู'ท่ีได'รับไปใช'ท่ีไหน

  � ใช'ในครอบครัว
6. ท�านนําความรู'ไปขยายผลต�อ

� ไม�ได'นําไปขยายผล

� นําไปขยายผลต�อ ในด'าน
  � ประยุกต�

   � เปAนวิทยากรถ�ายทอด

บว.04 | งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�

~ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร( ~ 

 

แบบติดตามผลการนําความรู�ไปใช� และประโยชน(และผลกระทบจากการให�บริการวิชาการ

........................................................................................ประจําป6การศึกษา
.................................................... สถานท่ี..........................................................................

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการนําความรู'ไปใช'ประโยชน�ของผู'รับบริการวิชาการ
ประเมินประโยชน�และผลกระทบจากการให'บริการวิชาการ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา 

โปรดทําเครื่องหมาย  �  หรือเขียนข'อความลงในช�องท่ีต'องการ 

/นางสา).............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………

  
.........................................................................................................................................

ภายหลังการฝ<กอบรม ท�านคิดว�ามีความรู'ความเข'าใจมากน'อยเพียงใด    

ไม�แตกต�างกับก�อนการอบรม �  เพ่ิมข้ึนเล็กน'อย

จากการฝ"กอบรมไปใช�ประโยชน( 
ภายหลังการฝ<กอบรม ท�านสามารถนําความรู'ไปใช'ประโยชน�ได'จริงหรือไม�    

นําความรู'ไปใช'ประโยชน� � ไม�ได'นําความรู'ไปใช'ประโยชน� 
นําความรู'ไปใช'ประโยชน�เม่ือใด  

หลังการอบรม  � ภายใน 8 – 15 วันหลังการอบรม 

 30 วันหลังการอบรม � มากกว�า 30 วันหลังการอบรม
ท�านนําความรู'ไปใช'ประโยชน� ระบุ.................................................(

ท�านนําความรู'ท่ีได'รับไปใช'ท่ีไหน 

ใช'ในครอบครัว � ใช'ในชุมชน/กลุ�ม � ใช'ในการทํางาน
ท�านนําความรู'ไปขยายผลต�อหรือไม�  

ไม�ได'นําไปขยายผล 

นําไปขยายผลต�อ ในด'าน  
ประยุกต�ใช'กับผลิตภัณฑ�ใหม�/สิ่งใหม�  � ให'คําปรึกษา
เปAนวิทยากรถ�ายทอดความรู'   � อ่ืน ๆ 

งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 1 

จากการให�บริการวิชาการ 

การศึกษา.......................... 
.......................................................................... 

ปใช'ประโยชน�ของผู'รับบริการวิชาการ 
ประเมินประโยชน�และผลกระทบจากการให'บริการวิชาการ เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา  

 

................................................................ 
…………………………………………………………………………… 

.............................................................. 

เพ่ิมข้ึนเล็กน'อย �  เพ่ิมข้ึนมาก  

 

 (สิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม)  

วันหลังการอบรม      

วันหลังการอบรม 
.................................................(วัน/เดือน/ป6) 

การทํางาน  � ใช'เม่ือมีโอกาส 

คําปรึกษา/แนะนําผู'อ่ืน 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................ 

บว.04 
แบบติดตามผล 

การให'บริการวิชาการ 
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ค.แบบประเมินประโยชน(และผลกระทบจากการให�บริการวิชาการ 
7. ท�านคิดว�าโครงการบริการวิชาการนี้ มีประโยชน�อย�างไรบ'าง 

7.1 ประโยชน�ต�อตัวท�านเอง   
  ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
7.2 ประโยชน�ต�อชุมชน/สังคม 
  ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

8. ท�านคิดว�าโครงการบริการวิชาการนี้ มีผลกระทบอย�างไรบ'าง 
8.1 ผลกระทบต�อตัวท�านเอง   
  ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
8.2 ผลกระทบต�อชุมชน/สังคม 
  ................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

9. ข'อเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต�อไป 
................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
10. ท�านต'องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�อีกหรือไม�  

 � ต'องการรับบริการวิชาการ  เรื่อง..................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

  � ไม�ต'องการรับบริการวิชาการ 
~ ขอบคุณสําหรับการตอบแบบสอบถาม ข�อมูลของท/านจะเป0นประโยชน(อย/างยิ่งกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงการบริการวิชาการ~  



 

 

แบบประเมินความสําเร็จของการ
 
ส�วนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ

1. ชื่อโครงการ..........................................................
2. ผู�รับผิดชอบโครงการ...............................................................................
3. สังกัดคณะ/สถาบัน.............................................................................................................................
4. ประจําป!การศึกษา..........................
5. วัน/เดือน/ป!ท่ีจัดโครงการ.................................................... 
6. สถานท่ีจัดโครงการ..........................................................................

 
ส�วนท่ี 2 รายละเอียดการบูรณาการ

1. ประเภทการบูรณาการ  

�  บูรณาการกับการเรียนการสอน
รหัส/รายวิชา............................................................................
ผู�รับผิดชอบรายวิชา

�  บูรณาการกับการวิจัย
  ชื่องานวิจัย..................
 ชื่อผู�วิจัย............................................................................................................................

 
2. วิธีการบูรณาการ (ให�อธิบายว0ามีข้ันตอน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

3. ความสําเร็จของการบูรณาการ
3.1 การวางแผนการบูรณาการ

� มีการวางแผนการบูรณาการ  โดยมีหลักฐานการบูรณาการคือ
 
 

บว.05 | งานบริการวิชาการ กองส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร;

~ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร* ~ 

 

ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียดเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ 
......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................... 

....................................................  
...........................................................................................................................................

รายละเอียดการบูรณาการ 
  

บูรณาการกับการเรียนการสอน  
....................................................................................................................................

ผู�รับผิดชอบรายวิชา..........................................................................................................................

บูรณาการกับการวิจัย   
........................................................................................................................................

............................................................................................................................

ให�อธิบายว0ามีข้ันตอน/วิธีการในการบูรณาการอย0างไร)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บูรณาการ  
การวางแผนการบูรณาการ 

มีการวางแผนการบูรณาการ  โดยมีหลักฐานการบูรณาการคือ..........................................

งานบริการวิชาการ กองส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร; 1 

บูรณาการโครงการบริการวิชาการ 

.............................................................. 
......................................................... 

.......................................................................................................................................... 

................................................................. 

........................................................ 
.......................................................................................................................... 

......................................................... 
............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................... 

บว.05 
แบบประเมินความสําเร็จ

ของการบูรณาการ 
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2.2 การดําเนินการตามแผนการบูรณาการ 

� ดําเนินการได�ตามแผนการบูรณาการท่ีวางไว� โดยไม0มีการเปลี่ยนแปลงแผนการใดๆ 

� มีการปรับเปลี่ยนแผนการบูรณาการ เนื่องจาก.................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การประเมินผลการบูรณาการ 
2.3.1 ผลการบูรณาการต0อนักศึกษา 
   1) ความรู�ความเข�าใจของนักศึกษา…………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) ความสามารถในการให�บริการวิชาการของนักศึกษา……………………..………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3) นักศึกษาสามารถนําความรู�ไปจัดทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเป@นประโยชน;ต0อชุมชนได�
หรือไม0 อย0างไร........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4) อ่ืนๆ…………………………………………………………………..……………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.2 มีการนําผลการให�บริการวิชาการมาใช�ดังนี้ 

   � พัฒนาเป@นบทความ/ตํารา/หนังสือ เรื่อง........................................................................................ 

  � ปรับปรุงการเรียนการสอน รายวิชา................................................................................................ 
โดยมีข�อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  � ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร............................................................................................................... 
โดยมีข�อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� พัฒนา/ต0อยอดเป@นงานวิจัย หัวข�อ................................................................................................. 
2.4 บทสรุปความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5 บทสรุปความสําเร็จของการบูรณาการกับการวิจัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................……………………………………………… 
   
 



แบบฟอร�มรายละเอียดการเขียนหลักสูตรระยะสั้นการบริการวิชาการแก�สังคม                              
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  
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1. ชื่อหลักสูตร   .……………………………………………….………………………………………….. 
 

2. ชื่อผู'รับผิดชอบหลักสูตร .……………………………………………….………………………………………….. 
 

3. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร .……………………………………………….………………………………………….. 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

5. วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 5.1 .......................................................................................................................................... 
 5.2 .......................................................................................................................................... 
 5.3 .......................................................................................................................................... 
 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ........................................................................................................................ 
 6.2 เชิงคุณภาพ....................................................................................................................... 
 

7. คุณสมบัติของผู'เข'ารับการอบรม 
 7.1 .......................................................................................................................................... 
 7.2 .......................................................................................................................................... 
 7.3 .......................................................................................................................................... 
 

8. การคิดค�าบริการ 
 �  ไม�คิดค�าบริการ 
 �   คิดค�าบริการ อัตราค�าบริการ...........................................บาท / คน 
    รายได'ท่ีคาดว�าจะได'รับ...............................บาท 
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9. โครงสร'างหลักสูตร ประกอบด'วย 
 9.1 ชื่อหลักสูตร ......................................................................................................................................... 

9.2 หมวดวิชา ......................................................................................................................................... 
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โดย งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

คู�มือการเขียนหลักสูตรระยะสั้น  
การบริการวิชาการแก�สังคม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

 
ลําดับท่ี รายการ คําอธิบายและวิธีการลงรายการข#อมูล 

1 ชื่อหลักสูตร 

คําอธิบาย 
     ระบุชื่อเรียกของหลักสูตร  
วิธีการลงรายการข%อมูล 
     ระบุชื่อหลักสูตร  หลังข%อความ “ชื่อหลักสูตร ”  

 

2 
ชื่อผู%รับผิดชอบ

หลักสูตร 

คําอธิบาย 
     ชื่อผู%รับผิดชอบ คือ ชื่อผู%ท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
วิธีการลงรายการข%อมูล 
     ระบุชื่อผู%รับผิดชอบหลักสูตร  หลังข%อความ “ชื่อผู%รับผิดชอบ
หลักสูตร ” 

 

3 
หน�วยงานท่ี

รับผิดชอบหลักสูตร 

คําอธิบาย 
     หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ หน�วยงานท่ีเป-นเจ%าของหลักสูตร 
วิธีการลงรายการข%อมูล 
     ระบุชื่อหน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร  หลังข%อความ 
“หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร ” 

 

4. 
หลักการและเหตุผล 

 

คําอธิบาย  
     หลักการและเหตุผล คือ การกล�าวถึงป2ญหา สาเหตุ และความ
จําเป-นท่ีต%องมีการจัดทําหลักสูตร โดยจะต%องพรรณนาความ หา
เหตุผล หลักการ ทฤษฏี แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวง/กรม นโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต%องการใน
การพัฒนา เพ่ือแสดงข%อมูลท่ีมีน้ําหนักน�าเชื่อถือ และให%ความสําคัญ
ของสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน โดยมีการอ%างอิงแหล�งท่ีมาของข%อมูลด%วย   
วิธีลงรายการข%อมูล 
     เ ขียนพรรณนาหลักการและเห ตุผลความยาว ไม� เ กิน  1 
หน%ากระดาษ 
 

5 วัตถุประสงค� 

คําอธิบาย  
     วัตถุประสงค� คือ การแสดงเจตจํานงว�าจะทําหลักสูตรเพ่ืออะไร 
เป-นแนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเ มินผล ท้ังนี้ 
วัตถุประสงค�ท่ีดี ควรชัดเจน วัดได% และปฏิบัติได%จริง 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     เขียนวัตถุประสงค�เป-นข%อ ๆ ท้ังนี้ วัตถุประสงค�สามารถมีได%
มากกว�า 1 ข%อ  

 

 



 

โดย งานบริการวิชาการ กองส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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� 

ลําดับท่ี รายการ คําอธิบายและวิธีการลงรายการข#อมูล 

6 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

คําอธิบาย 
     ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ ตัวชี้วัดท่ีใช%กําหนดและวัดความสําเร็จ
ของการจัดอบรม ควรมีความสอดคล%องกับวัตถุประสงค� โดยเขียนให%
ชัดเจนว�า เปCาหมายคืออะไร ใช%เกณฑ�ใดเป-นตัวชี้วัด  
วิธีลงรายการข%อมูล 
     ระบุตัวชี้วัด ค�าเปCาหมาย และหน�วยนับค�าเปCาหมาย  
     - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ี
สามารถวัดค�าได%ในเชิงตัวเลข เช�น 
          - จํานวนผู% เข% าร�วมอบรม ไม�น%อยกว�าร%อยละ 80 ของ
ผู%เข%าร�วมอบรมท้ังหมด  
     - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค� ท่ีไม�สามารถวัดค�าได%ในเชิงตัวเลข เช�น 
          - ผู%เข%าร�วมอบรม มีความพึงพอใจในการเข%าร�วมอบรม ไม�
น%อยกว�าร%อยละ 70  

 

7 
คุณสมบัติของ 

ผู%เข%ารับการอบรม 

คําอธิบาย  
     เป-นการกําหนดคุณสมบัติ และลักษณะของผู%เข%ารับการอบรม   
วิธีลงรายการข%อมูล 
     - ระบุประเภทของผู%เข%ารับการอบรม  
     - ระบุว�าผู%เข%ารับการอบรม มาจากหน�วยงานใด 
     - ระบุจํานวนผู%เข%ารับการอบรม และหากจะมีการจัดแบ�งเป-นรุ�น 
ให%ระบุว�ามีก่ีรุ�น และรุ�นละเท�าใด 
     - ระบุคุณสมบัติเก่ียวกับความสามารถในการอบรม 
     - อาจระบุระดับความรู%พ้ืนฐาน / ประสบการณ� ว�าจะต%องผ�าน
การฝKกอบรมใดมาก�อน หรือในบางหลักสูตรอาจต%องระบุวุฒิการศึกษา
ก็ได%  
 

8 
 

การคิดค�าบริการ 
 

คําอธิบาย 
     เป-นการระบุลักษณะของการจัดอบรม ว�าคิดค�าบริการหรือไม� 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     ให%ทําเครื่องหมาย � ลงใน � ท่ีตรงกับลักษณะของการจัด
อบรม 
     - กรณีท่ีคิดค�าบริการ ให%ระบุอัตราค�าบริการ และระบุรายได%ท่ี
คาดว�าจะได%รับ 
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�

 
ลําดับท่ี รายการ คําอธิบายและวิธีการลงรายการข#อมูล 

9 โครงสร%างหลักสูตร 

คําอธิบาย  
     เป-นการระบุรายละเอียดของหลักสูตรท่ีฝKกอบรม 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     - ระบุหลักสูตรฝKกอบรม 
     - ระบุหมวดวิชา 
     - ระบุหัวข%อวิชาท้ังหมดท่ีจะทําการอบรม โดยเรียงตามลําดับ
หมวดวิชาและหัวข%อวิชา ท่ีอยู�ในแต�ละหมวดพร%อมท้ังระบุจํานวน
ชั่วโมงท่ีกําหนดไว% ดังนี้ 
 - ชื่อหัวข%อวิชา 
 - แนวการอบรม 

- วัตถุประสงค� 
 

10 ระยะเวลาการอบรม 

คําอธิบาย  
     ระบุวันเดือนปN ท่ีจัดอบรม ว�าใช%ระยะเวลาต้ังแต�วันท่ีเท�าไหร� ถึง
วันท่ีเท�าไหร� ตรงกับวันอะไรบ%าง รวมเป-นระยะเวลาเท�าใด จํานวนก่ี
วันทําการ หรือก่ีชั่วโมง 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     - ระบุวันเดือนปN ท่ีจัดอบรม  
     - ระบุระยะเวลารวมของการอบรม จํานวนก่ีวัน 
 

11 
การบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

คําอธิบาย  
     ระบุลักษณะของการบูรณาการ  
วิธีลงรายการข%อมูล 
      - ระบุรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการเรียนการสอน          
      - ระบุชื่องานวิจัยท่ีมีการบูรณาการ 
 

12 สถานท่ีจัดอบรม 

คําอธิบาย  
     เป-นการระบุว�า จะใช%สถานท่ีจัดอบรม ใดบ%าง หากมีหลายแห�ง
ควรระบุด%วยว�า วันเวลาใด ใช%สถานท่ีใด 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     ระบุสถานท่ีใช%ในการจัดอบรม หลังข%อความ “สถานท่ีจัดอบรม” 
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ลําดับท่ี รายการ คําอธิบายและวิธีการลงรายการข#อมูล 

13 วิทยากรในการอบรม 

คําอธิบาย  
     เป-นการระบุชื่อวิทยากร ตําแหน�ง และส�วนราชการท่ีสังกัด หาก
ยังไม�สามารถระบุชื่อวิทยากรได% อาจระบุว�าวิทยากรมาจากหน�วยงาน
หรือองค�กรใดก็ได% 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     - ระบุชื่อวิทยากรในการอบรม  หลังข%อความ “ชื่อวิทยากรในการ
อบรม ” 
     - ระบุตําแหน�งของวิทยากร 
     - ระบุส�วนราชการท่ีสังกัด 
 

14 การสรุปผลการอบรม 

คําอธิบาย  
     เป-นการสรุปผล หลังจากการจัดอบรม ว�าการจัดอบรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว%หรือไม�  
วิธีลงรายการข%อมูล 
     - เขียนสรุปผลการจัดอบรม  
     - ป2ญหาและอุปสรรค 
     - ข%อเสนอแนะ           

 

15 
การประเมินผล 
และติดตามผล 

การอบรม 

คําอธิบาย  
     เป-นการระบุว�า มีการประเมินผลและติดตามผลการฝKกอบรมนั้นๆ 
ด%วยวิธีใด โดยใช%เครื่องมืออะไร เช�น 
     - แบบทดสอบ (ก�อน - หลังการอบรม) 
     - แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
     - แบบสัมภาษณ� 
วิธีลงรายการข%อมูล 
     - ระบุวิธีการประเมินผลและการติดตามผลการฝKกอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 


