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ค ำน ำ 

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ให้ความส าคัญ และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา         
และนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความส าคัญเพิ่มข้ึน ควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึกษา และภารกิจด้าน
การวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ตามจุดเน้นของส่วนงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มี
ศักยภาพในการด ารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีข้ึน 

จึงได้จัดท าแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 ข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนา
ความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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แผนพัฒนางานด้านการบรกิารวิชาการ 

หลักการและเหตุผล 
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมความรู้ มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ 

การน าหลักวิชาการที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกมาท าประโยชน์สู่สังคมจึงนับเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่ง ที่
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ท าการสอนท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ประชาชน ทั้งในระดับท้องถ่ิน โดยจัดท ารูปแบบของการบริการจัดฝึกอบรม เป็นการที่สถาบันการศึกษา และ
สถาบันอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งของชุมชน หรือ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือ ท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาของชุมชนในด้านวิชาการ หรือ การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ มีการน าองค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสังคม รวมทั้งได้น าองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปในการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชน และเมื่อได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ได้มีการน าเอาประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการนั้น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือากรวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ 
รายวิชา หรือหลักสูตรต่อไป 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนางานด้านการบริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีประโยชน์
โดยตรงต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนางานด้านการบริการทางวิชาการของ
คณะให้มีศักยภาพสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการของสถาบัน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการข้ึน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  

พัฒนาเครอืข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งใหส้ังคม 

พันธกิจ 
1. ส่งเสรมิการท ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน 
2. ให้บริการที่ดีแกห่น่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถ่ิน  
4. ประสานงานกบัเครอืข่ายด้านองค์การทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุระดบั ทุกต าแหนง่ ในฝ่ายบริการวิชาการให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และมีทักษะในการท างานอย่างต่อเนือ่ง 
6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านบริการวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 

1. เพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบรกิารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 
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2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริการทางบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและแผนกลยุทธ์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
4. เพื่อติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้น าความรู้ที่ ได้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ประชาชนทั่วไปให้สามารถน าเอาความรู้ ไปประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาแก่สังคมส่วนรวมได้ 

6. เพื่อบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
แผนและเป้าหมาย 

1. เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถให้การบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภายนอก 

2. การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสามารถรองรับความต้องการงานบริการทาง
วิชาการของชุมชน และสังคมได้ 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นสถานบริการทาวิชาการ
ที่มีมาตรฐานรองรับโครงการบริการทางวิชาการในเขตพื้นที่ภาคกลางได้ 

4. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และศิษย์เก่า
สัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงสร้างงานบริการวิชาการ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลไกการท างานตามแผน 

1. ส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ/ภาคเอกชน/หน่วยงานวิชาชีพ 
2. น าผลการส ารวจมาใช้พิจารณาในการก าหนดทิศทางพร้อมจัดท าแผนการบรกิารวิชาการสู่สงัคม

เพื่อใหส้ามารถบูรณาการเข้ากบัการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. ประสานงานติดต่อผูเ้ช่ียวชาญภายในหรือภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นวิทยากรในการให้บริการ

วิชาการสู่สงัคม 
4. ประเมินความพึงพอใจของใช้บริการวิชาการสูส่ังคมที่มีตอ่กระบวนการด าเนินงาน 
5. การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิชา 

งานบริการแก่ชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ชุมชน 

วดั/โรงเรียน 

งานบริการภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐ 

อ่ืน ๆ 

งานบริการภาคเอกชน 

บริษัท และองค์การต่าง ๆ 

อ่ืน ๆ 

งานบริการวิชาการภายใน 

งานบริการมหาวิทยาลัย 

งานให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 

ด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ 
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6. น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการวิชาการสูส่ังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บรกิารวิชาการสู่สงัคมในครัง้ต่อไป 

7. ติดตามการน าความรู้จากการบรกิารวิชาการสู่สงัคมที่น าไปใช้ประโยชนห์รือผลกระทบของการ
ให้บรกิารวิชาการสู่สงัคม เพื่อแก้ไขปรบัปรุง และพฒันากลไกการใหบ้รกิารวิชาการครั้งต่อไป 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

- ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
- คณะวิชา 
- หน่วยงานต่าง ๆ  

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัย และคณะมีนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการสนบัสนุนงานบริการทางวิชาการอย่าง
ชัดเจน 

2. ทุกสาขาวิชามีศักยภาพที่เอื้อต่อการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมอืการบรกิารทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
จุดอ่อน 

1. ขาดการพัฒนาและปรบัปรุงงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินงานในทุกระดับ            
ทั้งในระดบัสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัย 

2. ขาดกลไกกระตุ้น/แรงจูงใจการด าเนินงานด้านบริการทางวิชาการของบุคลากรภายในคณะ 
3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรบัผิดชอบหลักค่อนข้างมาก

ท าให้การส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิขาการยังไม่เตม็ที่ 
โอกาส 

1. งานบริการวิชาการเป็นที่ต้องการของชุมชน สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ  
2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ที่เป็นคู่ความร่วมมือกับคณะต่างๆ 
3. มีงบประมาณภายนอก จากหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมอืเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการบริการวิชาการตอ่ชุมชน 

อุปสรรค 
1. เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงขาดการสนบัสนนุงบประมาณบรกิารวิชาการจากภาครัฐ 

 
นโยบายแผนพัฒนาการบริการวิชาการ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการวิชาการ และส่งเสริมให้มีการบรูณาการการบริการวิชาการกับ
งานด้านอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การวิจัย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อ
เป็นการลดภาระการท างานของบุคลากร แต่เกิดประโยชนส์งูสุดต่อองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน และผูร้ับบรกิาร 
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ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
1. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณบรกิารทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะตาม

นิยามที่ สมศ., และ สกอ. ก าหนด 
2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ 

2.1 นักศึกษาปัจจุบัน 
   2.2 บุคลากรภายในคณะ / มหาวิทยาลัย 
   2.3 ศิษย์เก่า 
   2.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน 
   2.5 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน 
   2.6 บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

3. เน้นการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดข้ึนในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกก็ได้ 
5. ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ต้องศึกษาความต้องการของกลุม่เป้าหมายก่อนเพื่อให้โครงการ

ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
6. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ได้แก่ 

6.1 โครงการแบบให้เปล่า 
6.2 โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนบางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน 
6.3 เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

   6.4 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรอืเป็นโครงการที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักับองค์กร/หน่วยงานภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้
สังคม 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

(1) เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ สงัคม 
(2) เพื่อพฒันาระบบและกลไกกจิกรรมการให้บริการ
วิชาการ มีความร่วมมือด้านการบรกิารวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ  
(3) เพื่อพฒันาพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพความรู้และการน าไปใช้ใหส้ังคม 
(4)  เพื่อสง่เสรมิการจัดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระยะ
สั้นและการจัดอบรมใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

1. จ านวนหน่วยงานคณะวิชาที่มีความร่วมมือกบั
เครือข่ายการบริการวิชาการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากผูร้ับบรกิารวิชาการแก่
ชุมชนขององค์กรต่าง ๆ ≥ 3.51 
3. จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทุกหลกัสูตรต่อปี
การศึกษามีงานวิจัยที่บรูณาการบรกิารวิชาการกบั
การเรียนการสอนและการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและท้องถ่ิน 
4. จ านวนหัวข้อในหลักสูตรมีการจัดอบรมในระยะสั้น
และการจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง≥ 1 เรื่อง 
5.ร้อยละของโครงการมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 
6.ความพึงพอใจจากผู้รบับริการวิชาการแก่ชุมชนของ
องค์กรต่าง ๆ ≥  4.00 
7. จ านวนงานวิจัยที่บรูณาการบรกิารวิชาการกบัการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนต่อปีการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร 
8. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 

   
การติดตามประเมินผล 

ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูก่ารปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานของบริการวิชาการ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ (มาตรการ) เป้าประสงค์ โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดต่อคระ
กรรมการประจ าฝ่ายงานบริการวิชาการ ตามล าดับ 
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการวิชาการ 

ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

P 

A 

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดท าแผนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

 

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์การเป้าหมายเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย  

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 

C 

D 
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