
องคประกอบที ่  5     การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที่   5.1     :      ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้  :    กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน   : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน     

การสอนและการวิจัย 
1.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 

 การสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ : 
            เกณฑมาตรฐานขอท่ี  4   ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ  2 และขอ  3 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน  4 คะแนน   5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1   ขอ 2   ขอ 3  ขอ 4   ขอ 5  ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จํานวน  5   ขอ  ดังนี ้

1.  ศูนยหัวหิน  มีการจัดทําระบบ และกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  ปรากฏอยูในแผนงาน
บริการวิชาการ  ป 2552-2556  (ศห. 5.1-1.1) และไดดําเนินงานตามระบบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการแกสังคม  (ศห. 5.1-1.2)  มีการจัดทําคูมือการบริการวิชาการเพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง   
ในการดําเนินงาน (ศห. 5.1-1.3)  และคูมือการปฏิบัติงานของอาจารย  (ศห. 5.1-1.4) และในปงบประมาณ 
2553   ศูนยหัวหิน ไดมีแผนงานบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  (ศห. 5.1-1.5)  และการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  2553 (ศห. 5.1-1.6)  ท่ีแสดงถึงโครงการงานบริการวิชาการแกสังคม 



โดยโครงการงานบริการวิชาการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ในการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  ในเดือน กันยายน  2552   (ศห. 5.1-1.7)  

2.  ศูนยหัวหิน  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยการบริการ
วิชาการท่ีมีการดําเนินการหลากหลายรูปแบบ  ท้ังในรูปแบบการสรางองคความรูใหม  การพัฒนาตอยอด
องคความรูเดิมใหเกิดขึ้น ซ่ึงผลดังกลาวมีประโยชนอยางมากกับการเรียนการสอนในแขนงวิชาธุรกิจการบิน 
การโรงแรมและการทองเท่ียว ไดแกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การอบรมบุคลิกภาพแกตํารวจทองเท่ียว  
อําเภอหัวหิน” (ศห. 5.1-2.1)  เปนโครงการท่ีบูรณาการงานบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการตลาด  เพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ  มคอ. 3  (ศห. 5.1-2.2) โดยโครงการดังกลาวไดกําหนด 
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการตั้งแตการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัต ิ และการติดตาม
ประเมินผล  

3.  ศูนยหัวหิน  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยโดยมีระบบบริหารจัด  
การความรูจากงานวิจัย โดยงานการบริการวิชาการของศูนยฯ ไดดําเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 
และองคความรูท่ีไดนั้นเปนองคความรูท่ีเปนวิทยาการมีความเช่ือมโยง  และสะทอนภาพลักษณในการ
ทํางานและพัฒนางานดานตางๆ  ของสังคม  พ้ืนท่ีและชุมชน  และยังสามารถนําเอาความรูท่ีไดจากการวจิัย 
และส่ิงท่ีคนพบไปตอยอดในการวิจัยในหลาย ๆ สาขา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาศาสตรในแขนงตาง ๆ 
ตอไป   ในป  2553   มีโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับงานวิจัย  จํานวน  1 โครงการ  (ศห. 5.1-3.1) 
และไดมีการจัดการความรูงานวิจัยในหลายรูปแบบ เชน  การจัดทําฐานขอมูลผานเว็บไซตของศูนยหัวหิน                    
http://Hua-Hin.dusit.ac.th/  (ศห. 5.1-3.2)    

4.  ศูนยหัวหิน  ยังไดกําหนดกรอบในการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและไดมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยหลังปดภาคเรียน (ศห. 5.1-4.1)  และไดนําผล
การประเมินเสนอในท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนยหัวหิน  เดือนตุลาคม 2553 (ศห. 5.1-4.2) 

5.  ศูนยหัวหิน  ไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากท่ีประชุมไปปรับปรุงบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน    
กลยุทธบริการวิชาการ   ป  2552-2556  และจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําป  2554  (ศห. 5.1-5.1)  และได
ปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะจัดพิมพเปนรูปเลมแผนกลยุทธบริการวิชาการ ป  2552-2556 (ศห. 5.1-5.2) 
และแผนปฏิบัติการ ประจําป  2554 (ศห. 5.1-5.3) เสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  
ในเดือน พฤษภาคม  2554   เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  (ศห. 5.1-5.4)  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
5.1 ขอ 5 5 



ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 2552 

เปาหมายป
การศึกษา 2553 

ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5.1 ขอ - 4   ขอ 
(  4  คะแนน) 

5   ขอ 
(  5  คะแนน) 

บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 

ศห.  5.1 -1.1     แผนงานบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ศูนยหัวหิน 
ศห. 5.1-1.2    คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการสูสังคม 
ศห. 5.1-1.3     คูมือการใหบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
ศห. 5.1-1.4     คูมือการปฏิบัติงานของอาจารย 
ศห. 5.1-1.5     แผนงานบริการวิชาการแกสังคมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ศห. 5.1-1.6     แผนปฏิบัติราชการ   ประจําป  2553 
ศห. 5.1-1.7     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ  ประจําเดือน กันยายน  2552 
ศห. 5.1-2.1     สรุปโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ศห. 5.1-2.2    มคอ. 3  รายวิชาการตลาดเพ่ือการทองเท่ียวและการบริการ 
ศห. 5.1-4.1    สรุปโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัย 
ศห. 5.1-4.2    ฐานขอมูลบริการวิชาการเว็บไซดศูนยหัวหิน  http://Humhin.dusit.ac.th/ 
ศห. 5.1-5.1    รายงานผลการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ    

การเรียนการสอนและการวิจัย ภาคเรียนท่ี  1 / 2553 
ศห. 5.1-5.2    แผนกลยุทธบริการวิชาการ   ป  2552 - 2556  
ศห. 5.1-5.3    แผนปฏิบัติราชการ   ประจําป 2554  
ศห. 5.1-5.4    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554 

 
แนวทางการพัฒนา 
 
 ศูนยหัวหิน   ควรจะมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานบริการวิชาการ  และการจัดการความรูท่ีได
จากงานบริการ  สูสาธารณะใหมากขึ้นและควรมีการจัดตั้งหนวยงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมขึ้น
รองรับโดยตรง 



ตัวบงชี้ที่   5.2       :    กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้  :    กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน   : 
 

             1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชน หรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4.  มีการนําผลการประเมินในขอ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง 

วิชาการ 
             6.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน   1 คะแนน   2 คะแนน   3 คะแนน   4 คะแนน   5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1   ขอ 2   ขอ 3   ขอ 4   ขอ 5   ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน  5   ขอ  ดังนี ้
 

  1. ในการจัดทําแผนงานการบริการวิชาการของศูนยหัวหิน ป  2553-2556  (ศห. 5.2 -1.1) ไดดําเนิน 
การตามกระบวนการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรท่ีมีการวิเคราะหความพรอมและศักยภาพของศูนยในดานการ 
บริการวิชาการ วิเคราะหความสอดคลองในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวการดําเนินงานของศูนยหัวหิน 
นอกจากนั้น  กอนการบริการวิชาการของศูนยฯ  ศูนยหัวหิน ยังไดมีการสํารวจความตองการของชุมชนท้ัง 
หนวยงานจากภาครัฐและเอกชน (ศห. 5.2-1.2)   ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลสํารวจ  เพ่ือ
กําหนดแผนบริการวิชาการตามจุดเนนของศูนยฯ  (ศห. 5.2-1.3)   และนําขอมูลมาสังเคราะหรวมกันในการ
กําหนดทิศทาง กลยุทธ แผนงานโครงการ เพ่ือจัดทําแผนบริการวิชาการสูชุมชนของศูนยฯ  ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายของศูนย ฯ  และในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ินได และ
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําป  2553  (ศห. 5.2-1.4)   เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  



2. ศูนยหัวหิน  มีความรวมมือในดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน และหนวยงานวิชาชีพ  โดยศูนยฯ ไดมีความรวมมือกับหนวยงาน
ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  (MOU)  และไดลงนามความรวมมือกับหลายหนวยงานภาครัฐในระดับ
ชุมชน  คือสํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน (ศห. 5.2 -2.1) และมีรูปแบบการใหบริการวิชาการในหลายรูปแบบ 
(ศห. 5.2 -.2.2)  เชน  

- บริการวิชาการรูปแบบท่ีปรึกษาตามสัญญาจาง  สวนใหญเปนงานวิจัย  
- บริการวิชาการรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมสัมมนา  ท้ังศูนยฯ จัดเอง และหนวยงานอ่ืน ๆ     

ขอความรวมมือมา 
- บริการวิชาการรูปแบบคณะกรรมการท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานตาง ๆ หรือวิทยากรบรรยาย 
- บริการวชิาการรูปแบบการใหความรู สรางความเขาใจ ในประเด็นท่ีสนใจ และตองการของ

คนในพ้ืนท่ี ชุมชนทองถ่ินนั้น (ใชงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ) 
3.  ศูนยหัวหิน  มีการประเมินประโยชนท่ีรับจากการบริการวิชาการสูชุมชน  จากผูเกีย่วของทุกภาค

สวน โดยใชแบบสํารวจและประเมินผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมและชุมชน โครงการ
ท่ีประเมินในป   2553 มี   2   โครงการ  คือ  ท่ีอยูในแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ศห. 5.2-3.1 )ไดแก              
1.โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพแกตํารวจทองเท่ียว แลโครงการอบรมเชิงปฏิบัตเิทคโนโลยีสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษา ประจําปงบประมาณ   2553  
 4.  ศูนยหัวหิน  มีการนําผลท่ีไดรับจากการประเมินฯ  นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของ
ศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554  (ศห. 5.2-4.1)   เพ่ือนําขอเสนอแนะไปพัฒนาระบบและกลไกล
รวมท้ังกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการของศูนย ฯโดยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาเปนขอมูล
ประกอบในการทบทวนแผนกลยุทธการบริการวิชาการของศูนยฯ  โดยคณะกรรมการไดมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนงานบริการวิชาการสูสังคม  ป 2552 - 2556 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  
2554        (ศห. 5.2-4.2) และไดปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะจัดพิมพเปนรูปเลมแผนกลยุทธบริการวิชาการ 
ป        2552 - 2556 (ศห. 5.2-4.3) และแผนปฏิบัติการ ประจําป 2554  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ ในเดือน พฤษภาคม  2554  (ศห. 5.2-4.4)  รวมท้ังคณะกรรมการไดนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไก  และกิจกรรมในการบริการวิชาการสูสังคมของศูนยหัวหิน  
 5. ศูนยหัวหิน   มีการพัฒนาความรูท่ีไดรับจากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสูบุคคล
ภายในหนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน  อยางตอเนื่องโดยมีชองทางการใหบริการทางวิชาจากฐานขอมูล
การบริการวิชาการ จากเว็บไซตของศูนยหัวหิน  (ศห. 5.2-5.1)   และการถายทอดสูกลุมเปาหมายโดยตรง              
(ศห. 5.2-5.2) 
 
 
 



ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สกอ. 
 

 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
5.2 ขอ 5 5 

 

ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน       
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย                
ปการศึกษา 2553 

ผลการดําเนินงาน       
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5.2 ขอ - 4   ขอ  
(  4  คะแนน) 

5   ขอ  
(  5  คะแนน) 

บรรลุเปาหมาย 

 

รายการเอกสาร 
 

ศห. 5.2-1.1    แผนงานบริการวิชาการ ป   2552 - 2556 
ศห. 5.2-1.2    ผลสํารวจความตองการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในดานบริการวิชาการ 
ศห. 5.2-1.3    คณะกรรมการวิเคราะหผลสํารวจตองการของชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดาน 

บริการวิชาการเพ่ือกําหนดแผนบริการวิชาการตามจุดเนนของศูนย ฯ 
ศห. 5.2-1.4    แผนปฏิบัติการ  ประจําป  2553 
ศห. 5.2-2.1    บันทึกขอตกลงทางวิชาการ(MOU ) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน กับ 

หนวยงานภายนอก 
ศห. 5.2-2.2    สรุปผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
ศห. 5.2-3.1   รายงานผลการประเมินประโยชน และผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม         
ศห. 5.2-4.1    รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554 
ศห. 5.2-4.2    รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธบริการวิชาการสูสังคม  ป 2552-2556 

และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป  2554 
ศห. 5.2-4.3    แผนกลยุทธบริการวิชาการ  ป   2552 - 2556 
ศห. 5.2-4.4    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนยหัวหิน  ในเดือน พฤษภาคม  2554 
ศห. 5.2-5.1   ฐานขอมูลบริการวิชาการเว็บไซตศูนยหัวหิน  http://Hua-Hin.dusit.ac.th/ 
ศห. 5.2-5.2  การถายทอดสูกลุมเปาหมายโดยตรง 

 

แนวทางการพัฒนา 
 

 ศูนยหัวหิน  ควรมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ใหมีความหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น
และควรมีการเผยแพรสูสาธารณะใหมากขึ้น 
 


