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คํานํา 
 
การบริการวิชาการ เป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของมหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีการดําเนิน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งชุมชนเมือง และท้องถิ่น อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรในแต่ละคณะดําเนินการให้บริการตาม
ความถนัดในศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญและตามบริบทของหน่วยงานในพ้ืนที่เป้าหมายของทางมหาวิทยาลัย
และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้
จัดทําคู่มือการบริการวิชาการ เพ่ือใช้ในแนวปฏิบัติและให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันอันส่งผลต่อการลดปัญหาการดําเนินงานในการบริการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ 

โดยคู่มือการให้บริการวิชาการฉบับน้ี ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ เพ่ือใช้เป็นระบบและกลไกในการปฏิบัติรวมถึงผลการ
สํารวจความต้องการของชุมชน การติดตามและประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามตัวช้ีวัด 
ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง คณะผู้จัดทําคู่มือการบริการวิชาการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ี
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในทุก ๆ ฝ่าย ทั้งน้ีหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 
                                                                               ฝ่ายบริการวิชาการ 

                                                                                สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
บทที่ 1  บทนาํ 
 ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา       1 
 ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ        2 
 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย         2 
 คณะผู้บริหารและบุคลากร       3 

นโยบายด้านการบริการวิชาการ       4 
ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม      4 
แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ   5 
ลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการแก่สังคม    5 
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ   6 

      
บทที่ 2  แนวปฏิบัติในการใหบ้ริการทางวิชาการ 
 การให้บริการทางวิชาการ        7 
 กระบวนการบริการทางวิชาการแก่สังคม      7 

การสํารวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมและการบูรณาการวิชาการ  9 
แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 10 
ขั้นตอนการบริการวิชาการ       12 
แผนระบบการบูรณาการงานวิขาการกับการเรียนการสอน    13 
แผนระบบการบูรณาการงานวิขาการกับการวิจัย     14 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  15 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  16 

 
บทที่ 3  การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ       19 
รูปแบบการรายงานสรุปโครงการ       21 

 
ภาคผนวก          30 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการบูรณาการกับการเรียนการสอน    31 
ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการ 33 
กับการเรียนการสอน และ การวิจัย       
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พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็น
หน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และประเทศชาติ การให้     
บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม            
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม 
การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว ทั้งน้ีชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 
ประวัติสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนามาจากการยุบรวม 2 หน่วยงาน  
คือ ศูนย์ฝึกอบรม และบริการวิชาการกับศูนย์วิจัย ในปี พ.ศ. 2528 อันเป็นผลจากการแก้ไข พรบ. 
วิทยาลยัครู พ.ศ. 2518  

ปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนช่ือจากศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการเป็นศูนย์วิจัยและบริการ
การศึกษา  

ปี พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้ พรบ. สถาบันราชภัฏ ตาม พรบ. ฉบับน้ี มีการเปลี่ยนแปลง 
หลายส่วน ในทํานองเดียวกัน ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาก็ได้เปลี่ยนช่ือเป็น สํานักวิจัยและบริการ
การศึกษา  

ปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่พร้อมกับ     
การเปลี่ยนช่ือบางส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา จึงเปลี่ยนเป็น สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
 ปี  พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้ พรบ . มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทําให้สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษมเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยสํานักวิจัย
และบริการวิชาการ ปรับเปลี่ยนเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา จนถึงปัจจุบัน 
 
ตําแหน่งผู้บรหิารตามลําดับ 
พ.ศ. 2524 - 2528    ดร.อํานวย       เลิศชยันตี หัวหน้าศูนย์วิจัย 
พ.ศ. 2528 - 2532    ดร.กฤตยา อารยะศิริ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2532  - 2536   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2536  - 2538   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2538  - 2542   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  หัวหน้าสํานักวิจัยและบรกิารการศึกษา 
พ.ศ. 2542  - 2546   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2546 – 2548   รศ.ดร.นภาพร   สิงหทัต  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2548 – 2550  รศ.ดร.นงเยาว์   จันทราช  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2550 – 2554  ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2554 – 2558  ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2558 - 2560 ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



2 
 

คู่มือบริการวชิาการ ประจาํปีงบประมาณ 2561 

 

ปรัชญา 
 นักวิจัยดีมีศักยภาพ  งานวิจัยดีมีประโยชน์ 
 

วิสัยทัศน ์
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานักวิจัยให้มีศกัยภาพและผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์
สู่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 
1. การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจรตามกรอบการวิจัยของชาติ  ยุทธศาสตร์ 

การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและที่สนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ 
การนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนานักวิจัยทุกระดับให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
4. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  
5. เป็นศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเช่ือมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม  

ทั้งในและต่างประเทศ 
6. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีการบริหารงานวิจัยอย่างมีธรรมาภิบาล 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการ และครบวงจรตามกรอบการวิจัยของชาติ  
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรวมทั้งที่สอดคล้องกับโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  และสนับสนุนให้มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
 3. เพ่ือสร้างและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักวิจัยทุกระดับ 
 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 5. เพ่ือจัดทําฐานข้อมลูงานวิจยั และเป็นแหลง่เช่ือมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม สําหรับการสืบค้น
และการเผยแพร่ ทั้งในและต่างประเทศ 

 6. เพ่ือแสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
 
 

เป้าหมาย 
 1. การแต่งต้ังคณะกรรมการด้านจริยธรรมงานวิจัย 1 ชุด และการอบรมจรรยาบรรณงานวิจัย
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการ และครบวงจรตามกรอบการวิจัยของชาติ  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรวม หรือสอดคล้องกับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไม่น้อยกว่า 20 เรื่องต่อปี  และสนับสนุนให้มีการนําผลการวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด 
 3. การสร้างและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของของนักวิจัยทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของอาจารย์ประจําทั้งหมด  
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 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย       
2 เครือข่าย 
 5. การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและเป็นแหล่งเช่ือมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม สําหรับ      
การสืบค้นและการเผยแพร่ 1 ฐานข้อมูล ที่สามารถให้บริการให้กับนักวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และได้รับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 6. มีนักวิจัยที่ได้รับแหล่งทุนจากภายนอก อย่างน้อย 1 คน 
 
คณะกรรมการอํานวยการ 

อธิการบดี         ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา                รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ กรรมการ 
นายอํานาจ   ภักดีโต กรรมการ 
นางสาวนุชนาถ   มีสมพืชน ์ กรรมการ 
นายวีระพงศ์  รุกขพันธ์ กรรมการ 
นางสาวปิยพร   ท่าจีน กรรมการ 
นางสาวภาณุมาส   เศรษฐจันทร กรรมการ 
นายพัฒนพงศ์   จินดามงคล กรรมการ 
นางสาวกัลยกร   วงศ์รักษ์ กรรมการ 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 
นางอัจฉรา                           บางสุวรรณ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววัทนพร   รอดแสวง ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายวีระพงศ์ คงนาม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
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 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็น
หน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และประเทศชาติ 
 
ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งเป็น
หน่ึงในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันและพัฒนา เพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย อีกทั้งยังสามารถบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
กาํหนดแนวทางใหบ้ริการวิชาการตามนโยบาย

ของคณะ/หน่วยงาน และวางแผนจดัทาํ
โครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ 

D 
ดาํเนินงานตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้

C 
ตรวจสอบและประเมินการดาํเนินงาน 

ตามภารกิจ 

A 
พฒันาและปรับปรุงระบบและกลไก 

ในการดาํเนินงาน 
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แนวปฏิบัติในการบริหารโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ 
 1.การให้บริการแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะต้องมีระบบ
ผ่านกลไกการบริหาร และกระบวนการดําเนินงานของคณะหรือหน่วยงาน ซึ่งมีผู้รับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการบริหารที่เรียกว่า คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ 
 2.การพิจารณารับงาน ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  2.1 เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่คณะที่รับผิดชอบและอยู่ในวิสัย
และความสามารถที่คณะจะดําเนินการให้ลุล่วงสําเร็จ 
  2.2 เป็นงานที่มีอยู่ในแผนการดําเนินงานหรือมีความสอดคล้อง 
  2.3 จัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จะต้องทําเป็นโครงการเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 
ลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการแก่สังคม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดําเนินการบริการวิชาการตามเกณฑ์ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กําหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการวิ
ชการ ในลักษณะบริการวิชาการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่ากับชุมชนในเขต
พ้ืนที่ที่ทางมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
ลักษณะของกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 1.กิจกรรม โครงการที่ของใช้งบประมาณบริการวิชาการ ต้องเป็นกิจกรรม โครงการ ที่มี
ลักษณะตามนิยามท่ี สมศ. และ สกอ. กําหนด 
 2.กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยรับผิดชอบน้ี
เรียกว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในลักษณะของสังคมและชุมชน 
 3.มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการให้การบริการวิชาการมีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.สถานที่จัดกิจกรรม โครงการ อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพ้ืนที่ก็ได้ 
 5.ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้
โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
 6.กิจกรรม  โครงการบริการวิชาการอาจะเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่ เก็บ
ค่าลงทะเบียนบางส่วน หรือ เป็นโครงการท่ีเก็บค่าลงทะเบียนเต็มจํานวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการท่ีเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก 
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แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
1.ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
 งานบริการวิชาการมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย มีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 
 1.มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ  
 2.นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 
 
 2.กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2.1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หรือ หน่วยงานอาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
 2.2 มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาครัฐ หรือหน่วยงานอาชีพ 
 2.3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการว่าสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 2.4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 2.3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ มีการนําผลการประเมินให้บริการวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการวิชาการ 
มีระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการให้บริการ รวมท้ังกํากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบให้ข้อมูลที่ชัดเจน    
มีความเป็นธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 2.5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสภาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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บทท่ี 2 
แนวปฏิบตัิในการให้บริการทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ 
ด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
การบริการทางวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบัน             
มีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตาม       
ความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ 
ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทําประโยชน์ 
ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์นํามาสู่
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ     
เป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
กระบวนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีรูปแบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม และได้ดําเนินการ
ตามระบบที่วางไว้ โดยเริ่มจากการสํารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้      
แล้วนําไปจัดทําแผนบริการทางวิชาการเพ่ือจัดหางบประมาณสนับสนุน แล้วดําเนินการสร้างโครงการบริการ
วิชาการให้กับชุมชน โดยโครงการบริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมนในด้านต่าง ๆ และทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  
ตามศักยภาพของตน ซึ่งมีขั้นตอนในการให้บริการวิชาการดังน้ี 

 1. การสํารวจความต้องการของชุมชนหรอืศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี)  
ในการบริการทางวิชาการน้ัน จําเป็นต้องเริ่มจากการสํารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือกําหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือนําไปจัดทําเป็นโครงการ โดยกําหนด ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
และเป้าหมายร่วมกับชุมชน  

สําหรับแบบสํารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน มหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์ม
สํารวจความต้องการ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม  

2. จัดทําแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการทางวิชาการตามลําดับขั้นตอน  
      ในขั้นตอนน้ี คณะ/หน่วยงานจัดทําแผนบริการวิชาการ และนําเสนอแผนบริการทางวิชาการต่อ 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ ตามลําดับขั้นตอน คือ เสนอต่อกรรมการประจําคณะ ต่อจากน้ันเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ  
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 3. จัดทําข้อเสนอโครงการ  
 เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ โดยจัดทําข้อเสนอ

โครงการ และใช้แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการ และดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบดําเนินงาน ซึ่งหน่วยงานดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมจะต้องยึดถือ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และรวมถึง
รายจ่ายที่กําหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย  

4. การดําเนนิการบริการทางวิชาการแก่ชมุชน  
 ในการดําเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ 

ขั้นดําเนินการ และขั้นหลังดําเนินโครงการ  
4.1 ขั้นเตรียมการ มีการดําเนินการ ดังน้ี   
     4.1.1 จัดทําโครงการ และเสนอเพ่ือขออนุมัติให้ดําเนินงาน 

4.1.2 ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและวิทยากร  
     4.1.2 จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร  
     4.1.3 ขออนุญาตจัดซื้อ - จัดจ้าง  
     4.1.4 ขออนุญาตไปราชการ / ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ  
     4.1.5 ขอยืมเงินทดรองจ่าย 

      ทั้งน้ี แต่ละโครงการอาจมีการดําเนินการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะขอโครงการ 
เช่น มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 4.2 ระหว่างดําเนนิโครงการ มีการดําเนินการ ดังน้ี  
    4.2.1 ประเมินความรู้เบ้ืองต้นของผู้รับบริการ เพ่ือปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

(ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
    4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดไว้  
 4.2.3  ถอดบทเรียนระหว่างดําเนินกิจกรรม เพ่ือเป็นการสรุปความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ

หลังปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ  
 4.3 หลังดําเนนิโครงการ มีการดําเนินการ ดังน้ี  

 4.3.1 รวบรวมผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ จํานวนผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ  
 4.3.2 ทําหนังสอืขอบคุณวิทยากร  
 4.3.3 เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใน    

1 เดือนหลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย)  
 4.3.4 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับ

หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการโครงการที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น  
5. ติดตามผลการนําความรูไ้ปใช้ประโยชน ์  
 ในการติดตามผลการนําความรู้ที่ได้ให้บริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทํา

การติดตามหลังสิ้นสุดโครงการ โดยกําหนดระยะเวลาการติดตาม เช่น  1 เดือน  3 เดือน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของโครงการ 
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 6. สรุปผล ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และการจัดทาํรายงาน  
    เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความสําเร็จของ

การให้บริการตามตัวช้ีวัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดทําสรุปผลโครงการ
ในรูปเล่มรายงานเพ่ือเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้รายงานมหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องรับทราบ 

7. นําผลการประเมินไปปรบัปรุง   
    นําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม / งบประมาณ / 

คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ  
8. นําความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
    ในการนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ

การวิจัยน้ัน สามารถทําในแนวทางต่อไปน้ี   
 8.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย / โจทย์วิจัย เพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ

มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย  
 8.2 จัดทําหลักสูตรระยะสั้น  

 8.3 กําหนดรูปแบบการดําเนินงานให้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน เช่น กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุ
ช่ือโครงการบริการวิชาการ  

  8.4 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่กําหนดในข้อ 8.3   
9.  เผยแพรใ่ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
 คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริม

ให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและสู่สาธารณะ ซึ่งทําโดยการสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ 
อาทิ จัดเสวนา ประชุม เผยแพร่ทาง website จัดทํารายงานประจําปี ฯลฯ  

 
การสํารวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมและการบูรณาการวิชาการ 
 ความสําคัญของการสํารวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม 
 การสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการวิชาการตารมจุดเน้นและความ
เช่ียวชาญของมหาลัย 
 แนวทางการสํารวจความต้องการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ในการบริการวิชาการน้ัน ทางมหาลัยมีรูปแบบที่ต้องลงพ้ืนที่ในการสํารวจความต้องการบริการ
วิชาการนั้นจําเป็นต้องเริ่มต้นจากการสํารวจความต้องการของชุมชน สังคม เพ่ือกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือนําไปจัดทําเป็นโครงการ โดยกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จและเป้าหมายร่วมกับ
ชุมชน  
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แนวปฏิบัติที่ดีของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 1.ต่อยอดงานวิจัยที่มีความสนใจและความชํานาญจะทําให้เกิดงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและเป็น
การสร้างเครื่อข่าย 
 2.การบริการวิชาการในส่วนของการประกันคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน/องค์กร ซึ่งหมายถึง
พ้ืนที่ที่ทางมหาลัยรับผิดชอบ แต่จะรวมถึงผู้นําและผู้เข้าร่วมอบรม 
 3.การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน ต้องมีหลักฐานประกอบด้วยประมวลการ
สอน และการสรุปผลว่าได้อะไรจากการบริการวิชาการเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัยต้องมีหลักฐานเป็นงานวิจัย การประเมินผลและการ
สร้างความย่ังยืน 
 5.การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การดําเนินการของงานบริการวิชาการต้องอยู่ในรูปแบบของการ
มีส่วนร่วม มีระบบ PDCA ร่วมกัน กําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ร่วมกัน และผลลัพธ์ที่ได้ต้องสร้างได้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้  
 

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
 แนวทางและขั้นตอนของการบูรณาการกับการเรียนการสอนสามารถดําเนินการในรูปแบบ ดังน้ี 
 รูปแบบที่ 1 การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนในรายวิชาที่อาจารย์สอน มีหัวข้อหรือประเด็นที่สามารถให้นักศึกษานําความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป
ทําโครงการจัดบริการวิชาการด้วยตนเอง ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังน้ี 
 1.1 คณะวิชาการหรือหน่วยงานที่มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่อยู่ในแผน 
 1.2 วิเคราะห์สาระความรู้ในรายวิชาการที่สอนว่า สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการที่มีอยู่ในแผน 
 1.3 การจัดทําโครงการ โดยลงพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย โดยนักศึกษามีบทบาทเป็นผู้ให้บริการผู้ถ่ายทอด
ความรู้ จัดกิจกรรมตามที่กําหนด 
 1.4 นักศึกษาประเมินผลของตนเอง  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
 1.5 อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการให้บริการวิชาการของนักศึกษา วัดและประเมินผลงานนักศึกษา 
  

รูปแบบท่ี 2 การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชาที่มีเน้ือหา
สอดคล้อง ดังน้ี 
 2.1 สังเคราะห์องค์ความรู้จากการบริการวิชาการ โดยเริ่มจากการสํารวจความต้องการของชุมชน 
คณะวิชา หน่วยงานจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนจากผลการสํารวจความ
ต้องการบริการวิชาการตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการ สรุปผลโครงการ และพิจารณาว่าผลจากการดําเนิน
โครงการเกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สรุปองค์ความรู้และถอดบทเรียนที่ได้จากการบริการวิชาการ 
 2.2 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ นําความรู้น้ันมา      
บูรณาการกับรายวิชา โดยความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการน้ันต้องเก่ียวข้องและสอดคล้องกับหัวข้อใน
รายวิชาน้ัน 
 2.3 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 2.4 ดําเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการตามกิจกรรมท่ีกําหนดใน มคอ.3 
 2.5 อาจารย์สังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากผลงานของนักศึกษา
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คู่มือบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
ความสําคัญของการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดําเนินการได้โดยการนําความรู้ ประสบการณ์ 

จากการให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย โดยการ
ให้บริการวิชาการแล้วพบว่ามีประเด็น โจทย์การวิจัย ที่น่าสนใจและสามารถนําประเด็นมาศึกษาและทําวิจัย 
ต่อยอดได้ เช่น ในแผนกําหนดการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการและมีกิจกรรมพร้อมทั้งให้ความรู้ 
และผลจากการบริการวิชาการพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและควรนํามาศึกษาต่อยอดไปสู่การวิจัย จึงได้
กําหนดให้มีการทําวิจัย และนําผลการวิจัยมาเผยแพร่ หรือ นําไปใช้ในการเรียนการสอน 
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คู่มือบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

ขั้นตอนการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. เสนอแผนบริการวิชาการต่อคณะกรรมการ (ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย) 

4.ดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตามแผน 

3. จัดทําข้อมูลเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน 

5.ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการใหบ้ริการวิชาการ 

7.จัดทํารายงานสรปุผลการดําเนนิโครงการบริการวิชาการ 

8.สรปุบทเรียนหรือองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการ 
- เผยแพรสู่่บคุลากรภายในคณะ/หน่วยงาน 
- เผยแพรสู่่สาธารณชน............................... 

8.1 การบูรณาการกับการเรียนการสอน 8.2 การบูรณาการกับวิจัย 

9.ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ 

10.นําผลประเมินไปปรับปรงุการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

สิ้นสุด 

ผ่านการพิจารณา โครงการ 

1. สํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน 
และจัดทําแผนบริการวิชาการแก่สังคม

ไม่ผ่านการอนุมตัิพิจารณา 
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คู่มือบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

แผนระบบการบูรณาการงานวิขาการกับการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้ตรวจเย่ียมโครงการ 

รายงานสรุปผลการดําเนิน/กิจกรรมของแต่ละโครงการ 

เริ่มต้น 

สํารวจความตอ้งการให้บริการวิชาการ 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการให้บริการวิชาการ 

ประชุมการให้บริการวิชาการ 

ดําเนนิโครงการบริการวิชาการ 

โครงการ 

จัดทําแผนปรบัปรุงการบริการวิชาการ 

รายงานแผนปรับปรุงการบรกิารวิชาการ 

สรุปผลการดําเนนิโครงการ (SWOT) ประจําปีการศึกษา 

สิ้นสุด 

ผ่านการพิจารณา 

ไม่ผ่านการพิจารณา 
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แผนระบบการบูรณาการงานวิขาการกับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปปัญหาท่ีได้รับจากการจัดทําโครงการ 

ประชุมการให้บริการวิชาการ 

เริ่มต้น 

สํารวจความตอ้งการให้บริการวิชาการ 

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการให้บริการวิชาการ 

ประชุมการให้บริการวิชาการ 

จัดทําโครงการบริการวิชาการ 

โครงการ 

ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 

ประชุมการให้บริการวิชาการ 

นําประเด็นปญัหาท่ีพบมาทําวิจัยเพื่อใชใ้นการแก้ปัญหา 

สิ้นสุด 

ผ่านการพิจารณา 

ไม่ผ่านการพิจารณา 

รายงานแผนปรับปรุงการบรกิารวิชาการ 
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คู่มือบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํารา่งแผนบรกิารวิชาการนาํเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ 
เพื่อวางแผนการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ 

ลงพืน้ที่ จัดงหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตจัุกร และชุมชนเขตลาดพรา้ว กรุเทพมหานคร 
เพื่อติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ 

จัดสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

นําสรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการเขา้เสนอคณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนา
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการกับการเรียนการสอน บูรณาการกับการวิจัย 

ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการโดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กําหนดตัวชี้วัด 

นําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

สํารวจความตอ้งการการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการพจิารณาโครงการ 

จัดทําแผน / โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

จัดทําโครงการ / กิจกรรมที่ผ่านการพิจารณา 

ดําเนนิโครงการ / กิจกรรม 

สรุปผล ประเมินและจัดทาํรายงาน 

สรุปองค์ความรู้จาการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- เผยแพร่สู่บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
- เผยแพร่สูส่าธารณชน 
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คู่มือบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561 

 

ขั้นตอนการบริการวิชาการสรุปการดําเนินงานดังนี้ 
1. การสํารวจความต้องการบริการวิชาการ หรือ ศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) 
 ในการบริการวิชาการน้ัน จําเป็นต้องเริ่มจากการสํารวจความต้องการบริการวิชาการของชุมชน เพ่ือ
กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือนําไปจัดทําเป็นโครงการ โดยกําหนดตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จและเป้าหมายร่วมของชุมชน 
 ในการสํารวจความต้องการบริการวิชาการกําหนดแบบสํารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการ 
ศูนย์บริการวิชาการกําหนดแบบฟอร์มสํารวจความต้องการ ซึ่งคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม (เอกสารตัวอย่างในภาคผนวก) 
 
2. จัดทําแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการวิชาการตามลําดับขั้นตอน 
 ในขั้นตอนน้ีคณะ/หน่วยงาน นําเสนอแผนบริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 
ต่อจากน้ันนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
3. จัดทําข้อเสนอโครงการ 
 เมื่อแผนบริการวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ โดยจัดทําข้อเสนอโครงการ 
และใช้แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ และดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ซึ่ง
จะต้องยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 
4. การดําเนินการบริการทางวิชาการ 
 ในการดําเนินการบริการวิชาการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
 4.2 ระหว่างดําเนินการ 
 4.3 หลังดําเนินการ 
5. ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ในการติดตามผลการนําความรู้ที่ได้ให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ควรทําการ
ติดตามหลังสิ้นสุดโครงการภายใน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 
 
6. สรุปผลประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการและจัดทํารายงาน 
 เมื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลประเมินความสําเร็จของ
การให้บริการวิชาการตามตัวช้ีวัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดไว้ ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย จัดทําสรุปผลโครงการใน
รูปเล่มรายงานเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 
7. นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
 นําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง เช่น ปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม ฯลฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ 
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8. นําความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ในการนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
สามารถทําในแนวทางดังน้ี 
 8.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัย เพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการวิจัย 
 8.2 จัดทํา มคอ.3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เช่น กําหนดให้
นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยระบุช่ือโครงการบริการ
วิชาการ 
 8.3 จัดทํา มคอ.5 โดยการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3  
 
9. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 คณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลภายในหน่วยงานและสู่สาธารณะ ซึ่งทําโดยการสื่อสารผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดเสวนา 
ประชุม เผยแพร่ทาง website ฯลฯ 
 
 สรุปศูนย์บริการวิชาการ ได้เสนอกระบวนการบริการวิชาการ โดยวางแนวทางและขั้นตอน หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ท้องถิ่น และเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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บทท่ี 3 
การจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

เพ่ือให้การรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กําหนดประเด็นการรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
โดยการจัดทํารายงานเป็นรูปเล่ม และต้องประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ได้แก่ ส่วนนํา เน้ือหา ภาคผนวก           
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
ส่วนที่ 1   
 1.1 ปกนอก 
 1.2 ปกใน 
 1.3 คํานํา 
 1.4 สารบัญ  
 1.5 สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
 
ส่วนที่ 2 เนื้อหา 

2.1 ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
-  หลักการเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
- เป้าหมาย 

2.2 ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ   
- กลุ่มเป้าหมาย 

      - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
      - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - การวิเคราะห์ข้อมูล  
 - เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.3  ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในรูปแบบตารางหรือความเรียง  

2.4  ส่วนที่  4 สรุปผลการดําเนินการ    
- สรุปผลการดําเนินการ   

     - ปัญหาอุปสรรค  
     - ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 3  ภาคผนวก 

3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว   
3.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  
3.3 บันทึกข้อความเพ่ือประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ 
3.4 บันทึกข้อความเพ่ือประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
3.5 การประชุม พร้อมรายงานการประชุม  
3.6 คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด/ปิดงาน (ถ้ามี) 
3.7 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานการใช้เงินตามจริง 
3.8 เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.9  หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
3.10 แบบสอบถามหรือแบบประเมินผลโครงการ                                                        
3.11 ภาพกิจกรรม (ก่อนดําเนินโครงการ/ระหว่างดําเนิน/ และเมื่อสิ้นสดุโครงการ) 
3.12 รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ/ประวัติ/ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
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รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการ 
 

ช่ือโครงการ…………………..…………………………………. 
ระหว่างวันท่ี ………….เดือน……………..พ.ศ.............. 
ณ …………………………………………….. 

อําเภอ.........  จังหวัด.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 

คณะ................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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คํานํา 
 

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

 
           ................................ 
             หัวหน้าโครงการ 
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สารบัญ 
 

หน้า 

คํานํา   
สารบัญ   
ส่วนที่ 1 ส่วนนํา  

 หลักการและเหตุผล  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ส่วนที่ 2 วิธีดําเนินการ  
 กลุ่มเป้าหมาย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
 วิธีการเก็บข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนอบรมและหลังการอบรม  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
 ผลการวิเคราะห์การนําไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการอบรม  

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดําเนินการ  
      ด้านความรู้ความเข้าใจ  
      ด้านความพึงพอใจ  
      ด้านการนําไปใช้ประโยชน์  
 ปัญหาอุปสรรค  
 ข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก  
 1. ............................  
 2. ............................  
 3. ............................  
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ส่วนที่ 1 
ส่วนนํา 

 
 
หลักการและเหตุผล 

.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

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

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
เป้าหมาย (ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ระบุไว้) 

.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2 

วิธีดําเนินการ 
...................................................................................................................................................

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

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

กลุ่มเป้าหมาย 
...................................................................................................................................................

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

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

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
...................................................................................................................................................

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

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

วิธีการเก็บข้อมูล 
...................................................................................................................................................

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

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

การวิเคราะห์และแปลข้อมูล 
1)  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.) และร้อยละ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
ค่าคะแนน ร้อยละ แปลผล 

4.50 – 5.00 90 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 70 มาก 
2.50 – 3.49 50 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 30 น้อย 
1.00 – 1.49 20 น้อยท่ีสุด 

 
2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ : ค่าความถ่ีของคําตอบ (f)  
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
...................................................................................................................................................

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

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

ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ......(กลุ่มเป้าหมาย)
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….ดังน้ี 

 

ตารางที่.....แสดงคะแนนผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการดําเนินกิจกรรม  
 

รายละเอียด/ประเด็น ก่อนอบรม หลังอบรม ร้อยละความก้าวหน้า 
 X SD. X SD.  
      
      
      

ผลรวม      
 

 
 

จากตารางที่............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ......(กลุ่มเป้าหมาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….ดังนี้ 
 
ตารางที่.......แสดงความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย 
ทีสุด ค่าเฉล่ีย SD ร้อยละ 

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม/เฉลี่ย         

 
จากตารางที่............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ผลการวิเคราะห์การนําไปใช้ประโยชน์ของ......(กลุ่มเป้าหมาย) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….ดังนี้ 

 
ตารางที่...แสดงความคิดเห็นด้านการนําไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย 
ทีสุด ค่าเฉล่ีย SD ร้อยละ 

         

         

         

         

         

รวม/เฉลี่ย         

 
จากตารางที่............................................................................................................................... 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดําเนินการ 

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

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

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

สรุปผลการดําเนินงา 
................................................................................................................................................................. 

........................................................................ ดังน้ี  
ด้านความรู้ความเข้าใจ............................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................... 
ด้านความพึงพอใจ................................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์....................................................................................................................... 

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

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

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

ปัญหาอุปสรรค 
 1. ....................................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................................... 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
1. ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
2. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
4. ตัวบ่งชี้และระดับเปา้หมายที่แสดงการบรรลุวัตถุประสงคข์องการบรูณาการ (ตามท่ีระบุในข้อ 3) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
5. ลักษณะของการบูรณาการ (บรรยายสัน้ๆ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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6. ผลประเมินความสาํเร็จของการบูรณาการ (ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 4) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
7. แผนการปรับปรุงการบูรณาการ (ตามผลประเมินในข้อ 6) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
หมายเหตุ : กรุณาแนบหลักฐาน โครงการบริการวิชาการ รายวิชา หรือแผนการสอน 
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ตัวอย่าง 
แบบรายงานการประเมนิผลความสาํเร็จของการบูรณาการ 

การบริการวชิาการกับการเรียนการสอน และ การวิจัย 
 
1. การบริการวิชาการ 
 1.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

1.2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
 
   ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย 
       มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจเท่ากับ ...... จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   แผลการประเมินรูปแบบอ่ืน (กรณีไมส่ามารถระบุผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยได้) 

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

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

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

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

1.3 กลุ่มเปา้หมาย และจํานวนของผู้รับบริการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

1.4 ระยะเวลา วัน เวลา และสถานท่ีจัดบริการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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2. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
  

   2.1 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
นํามาเชื่อมโยงกับรายวิชา.................................................................................. ดังนี้ 

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

................................................................................................................................................................ 
    2.2 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
 นํามาเชื่อมโยงใช้กับการวิจัยเรื่อง......................................................................... ดังนี้ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
3. การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
   3.1 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
         ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจาก........................................................................................ 
         มีแนวทางการปรับปรงุการบูรณาการ ได้แก่................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
    3.2 มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
         ประสบความสาํเร็จ เน่ืองจาก........................................................................................ 
         มีแนวทางการปรับปรงุการบูรณาการ ได้แก่................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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