
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ. 5.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
   1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
                  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
   4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย  (ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และขอ้ 3) 
   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
หมายเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ 
               ข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ  

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทําแผนยุทธศาสตร์มีการกําหนดนโยบาย 
ตัวชี้วัดการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย (สวพ.5.1-1-01) โดยมีการกําหนดเป้าหมายของงานบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน/ประชาชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
2552 -2555 (สวพ.5.1-1-02)  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และ 
2555 จําแนกรายโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และระบุตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์เชิงประมาณ 
คุณภาพ เวลา ต้นทุน (สวพ.5.1-1-03) เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยและมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน้าที่บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
และวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สวพ.5.1-1-04) โดยมีการจัดทํา (ร่างแผน
ยุทธศาสตร์งานบริหารวิชาการและมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ (สวพ.5.1-1-05) 
เพื่อกําหนดแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดระเบียบ



สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการสังคมของหน่วยงานในสถาบัน พ.ศ. 2545 (สวพ.
5.1-1-06) และคู่มือขึ้นตอนการทํางาน บริการวิชาการแก่สังคม (PM07) (สวพ.5.1-1-07) และมีการ
ดําเนินงานตามระเบียบและขั้นตอนการทํางาน โดยขออนุมัติดําเนินโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานและมีการดําเนินงานตามรายละเอียดโครงการ (สวพ.5.1-1-08) และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานรายโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและการนําไปใช้ประโยชน์ (สวพ.5.1-1-09)  มีการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการให้มหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  
(BPM) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (สวพ.5.1-1-10) และรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสตาม
แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ (สวพ.5.1-1-11) ซึ่งจะนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบและ
ติดตามการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดทําเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 

2. มหาวิทยาลัยจดัทําขั้นตอนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
สอน (สวพ.5.1-2-01) เผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.5.1-2-02)  รวมทั้งมี
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเก่ียวกับการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและงานวิจัย   และมีโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา  2554 มีความเช่ือมโยงและบูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่ได้เปิดทําการเรียนการสอน (สวพ.5.1-2-03)   และให้ความรู้และแนวคิด
ในการทํางานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านโครงการบริการวิชาการสัญจร(สวพ.5.1-2-
04) ซึ่งทําให้อาจารย์และนักศึกษาในสาขาต่างๆได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการได้เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์จากงานการให้บริการวิชาการ การบริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2554 มีโครงการที่ทําแล้วมี
ความเช่ือมโยงและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดทําการเรียนการ
สอน ได้แก่ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ประจําปีงบประมาณ 2554 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น โครงการเผยแพร่กีฬาสู่ชุมชน และโครงการฝึกอบรมการสร้าง
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับธุรกิจขนาดย่อม เป็นต้น 

 3.  มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการนําผลงานวิจัยมาประยุกต์ ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ ดังรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  (สวพ.5.1-3-01) โครงการที่มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ได้แก่ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชนบท และโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเด่นทางด้านอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 เป็นต้น 

4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย   
โดย การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ซึ่งได้จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผลงานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 (สวพ.5.1-4-01) มีแบบรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทําการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 (สวพ. 5.1-4-02) และสรุปแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน (สวพ. 5.1-4-03) 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  มีการประชุมคณะกรรมบริการวิชาการ โดย นําผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 ครั้ง
ที ่ 3  (สวพ. 3.1-5-01) และนําข้อมูลจากผลการประเมินและข้อเสนอของที่ประชุมมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปีถัดไป  
 



 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเปา้หมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ข้อ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน 
1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 

53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 - - - - 5 5 
 
 
รายการหลักฐาน (ใสร่หสัเอกสาร) 
 
สวพ.5.1-1-01 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-02 แผนการปฏิบัติงานประจําปี 2554 – 2555 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวพ.5.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2552 -

2554 
สวพ.5.1-1-04 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวพ.5.1-1-05 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 
สวพ.5.1-1-06 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการสังคมของหน่วยงาน

ในสถาบัน พ.ศ. 2545 
สวพ.5.1-1-07 คู่มือขึ้นตอนการทํางาน บริการวิชาการแก่สังคม (PM07) 
สวพ.5.1-1-08 คณะกรรมดําเนินงานตามโครงการ 
สวพ.5.1-1-09 แบบประเมินความพึงพอใจ 
สวพ.5.1-1-10 http://bpm.rmutp.ac.th 
สวพ.5.1-1-11 แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ 
สวพ.5.1-2-01 ขั้นตอนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
สวพ.5.1-2-02 www.rumtp.ac.th 
สวพ.5.1-2-03 รายช่ือโครงการที่บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
สวพ.5.1-2-04 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการสัญจร 
สวพ.5.1-3-01 รายช่ือโครงการที่บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
สวพ.5.1-4-01 คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 24.1/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน

บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
สวพ.5.1-4-02 แบบฟอร์มสําหรับการประเมินผลความสาํเร็จของงานบริการวิชาการแก่สังคม 
สวพ.5.1-4-03 บันทึกข้อความ เรื่อง สรุปแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
สวพ.5.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระที่ 2 
ผลการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 

http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-03.pdf
http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/07/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B5-54.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/03/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-05.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-06.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-07.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-09.pdf
http://bpm.rmutp.ac.th:8088/edu_web/login.dll?mode=init
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-11.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-2-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-2-03.pdf
http://www.rmutp.ac.th/
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-2-04.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-3-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-4-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-4-02.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-4-03.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-5-01.pdf
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2012/10/rmutp-54-5.1-1-08.pdf


จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการโดยกําหนดยุทธศาสตร์ กลวิธี 

/มาตรการในการดําเนินงานตลอดจนถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ คือ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งสามารถดําเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและผู้รับบริการส่งผลให้สามารถ

บริการได้หลากหลาย 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ควรพัฒนาในเรื่องของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมการวิจัยให้มากขึ้น 
 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร 

ปีการศึกษา 2554 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1.  บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมที่

เก่ียวข้องกับงานวิจัยให้มากขึน้ 

 
- คณะกรรมการ
บริหาร   (CEO) 
-รองอธิการบดี
ด้านวิจัยฯ 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
ปีการศึกษา 2555 

 
 

แผนพัฒนา 
- 

 
- 

 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า   เมฆเกรยีงไกร  

   (รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 
         โทร  0-2282-9009  ต่อ  6004 

     
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ    พีรพัชระ    

    (ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
        โทร  0-2282-9009  ต่อ  6099                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


