
มาตรฐานที่ 7   ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18   การบริการวิชาการ (เกณฑ์ท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   อาจารย์ ดร.ปาหนัน กนกวงศ์นุวฒัน์ 
เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
กรณีที่ 1    สถาบันการศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ใช้ผลการประเมินด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ได้
ด าเนินงาน ดังนี ้
 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการจัดท า
แผนการบริการ
วิชาการประจ าปี
ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสังคม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ี
วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
และเสนอ
กรรมการประจ า
คณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

     คณะฯ มีการจัดท าแผนงบประมาณและ
แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บปร ะ ม าณ                  
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม โดยการส ารวจความต้องการบริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายนอก เพื่อน ามา
จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ สังคม 
(18.1)  

     ในปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาล
ศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ
บริการวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดโครงการ
วิทยาศาสตร์และ สุขภาวะการดูแลสุขภาพ
ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
ต้ังแต่วันท่ี 18-20 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วม
โครงการเยาวชน จ านวน 410 คน (18.2) 

     ในปีงบประมาณ 2563 มีการประชุม            
คณาจารย์เพื่อวางแผนจัดท าร่างแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีได้จาการ
ส ารวจความต้องการของสังคม (18.3) 

18.1 แผนงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 
18.2 โครงการ
โครงการวิทยาศาสตร์
และสุขภาวะการดูแล
สุขภาพ 
18.3 รายงานการ
ประชุมคณจารย์  
ครั้งท่ี 6/2562
ประจ าเดือนกันยายน 
2562  
 



เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2. โครงการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท า
แผนการใช้
ประโยชน์จาก
การบริการ
วิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสิต/
นักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม และ
ต้องมีโครงการ
อย่างน้อย 1 
โครงการท่ีบริการ
แบบให้เปล่า 

        ในปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 
2562) คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวน 1 โครงการ และมีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม (18.4) ดังนี้     

โครงการ 

แผนการใช้ประโยชน์ 
จากการบริการวิชาการ 

พัฒนา
นักศึกษา 

ชุมชน สังคม 

1. โครงการ
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาวะการดูแล
สุขภาพ (โครงการ
บริการวิชาการ
แบบให้เปล่า) 

   

 

18.4 แผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเมิน
ความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผน
และโครงการการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะเพื่อ
พิจารณา 

      คณะฯ มี การประ เมินความส า เ ร็ จ
โครงการตามตัวบ่งช้ีของแผนงบประมาณ 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 ซึ่งพบว่าผลการด าเนินงานบริการ
วิชาการจ านวน 1 โครงการ บรรลุตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ   (18.5) 

18.5 รายงานผล            
การด าเนินงาน
โครงการวิทยาศาสตร์
และสุขภาวะการดูแล
สุขภาพ 
 

4.น าผลการ
ประเมินตามข้อ 
3 มาปรับปรุง
หรือพัฒนาการ
ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

       ในปีงบประมาณ 2562 คณะจัด
โครงการบริการวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
เยาวชน จ านวน 410 คนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมากร้อยละ 99 และมีความ              
พึงพอใจอยู่ในระดับดีร้อยละ 1 มีข้อท่ีควร

18.5 รายงานสรุปผล
การด าเนินการ
โครงการวิทยาศาสตร์
เพื่อท้องถิ่น 
  



เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ปรับปรุงคือด้านสถานท่ี และการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ค ณ ะ ฯ  จึ ง น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ข้ อ เ สนอแนะ ไปปรั บปรุ ง รู ปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 
2563 โดยวางแผนให้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการในหลายช่องทางและง่ายแก่การ
เข้าถึง เรื่องสถานท่ีในการจัดโครงการควรจะ
เป็นบริเวณเดียวกันท้ังหมดโดยอาจจะเป็น
หอประชุมใหญ่และจัดเป็นบูทแต่ละฐาน 
(18.5) 

5. คณะมีส่วน
ร่วมในการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

      ในปีการศึกษา 2562 คณะไม่ไ ด้ จัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

 

 

 

 
 


