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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม เพื่อหารายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่จัดท าบริการสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จะพิจารณาน าไปใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะทางการศึกษาต่อไป ส าหรับ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการจากบุคคลภายนอก โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างหลากหลาย ผลการศึกษาวิจัยพบว่าแนวทางการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างการบริหาร การจัดท าโครงการ ด้านกระบวนการและระเบียบการให้บริการ
สังคมปรากฏว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเหมาะสมที่หน่วยงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะน าแนวทางการบริหารจัดการไป
ด าเนินการตามเป้าหมายได้ ผลการวิจัยพบว่าหน่วยงานบริการสังคม หน่วยงานระดับคณะ สถาบันหรือส านักที่สามารถ
จัดล าดับประเภทกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการสังคมได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานที่ปรึกษาลักษณะโครงการแก่
หน่วยงานภายนอก งานวิจัย งานทดสอบ หรือตรวจสอบ งานฝึกอบรมระยะสั้น สัมมนา หรือบรรยาย เป็นต้น  
ค าส าคัญ: แนวทางการบริหารจัดการ, โครงการบริการสังคม, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 
Abstract 

 The objective of this study was to determine the appropriate Management Model in the 
Social Academic Services associated with an income providing of Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat 
University, besides to the annual government budget. The result could be beneficially to any 
departments with responsible to the university social services through the consideration of further 
academic public service contribution. The overall population of this study consisted of the executive 
agencies, senior management as well as client third party beneficially. However, the information was 
totally derived by the various interviewing before submitted to the data analysis. The result revealed 
that an obscure management model either in management structure or project preparation 
especially in the procedure and also the social service practices was implemented with the unclear 
practical guidance to supporting the efficiency and effectiveness actual operation of the university 
social services. Moreover, the data interpretation either by the faculties or any institutes was covered 
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the service types classification including the external consulting project, research, testing or 
examination, training, seminar together with lecture description. 
Keywords: Management model, Social service project, Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มี
ความจ าเป็นต้องหารายได้เพิ่มงบประมาณ เพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเพียงพอ
และในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งมี
กฎหมายก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น ทั้งนี้บรรดารายได้
และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผลประโยชน์
ที่เกิดจากที่ราชพัสดุต่าง ๆ ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  นอกจากนี้กฎหมาย
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งยังให้อ านาจในการ
จัดหารายได้ด้วยตนเองได้นอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่
ได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน
ของรัฐบาล  ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมี
ภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการสังคม และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [1]  ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ของรัฐจะสามารถจ าท าโครงการบริการสังคมเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ท าให้มีเงินเพื่อท าภารกิจเป็นเงินรายได้
หลายช่องทาง คือ 1) เงินจัดสรรจากรัฐบาล  2) เงิน
รายได้ที่มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้มีรายได้ 
เช่น การให้บริการวิชาการ งานวิจัย หรือเงินรายได้อื่นๆ 
และ 3) เงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมี
รายได้ที่เป็นการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร 
และสถานที่จากโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การบริหารจัดการหารายได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่ไม่อาจปฺฏิเสธได้ในสภาวะปัจจุบัน  กรณีที่มาของรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีที่มาจากแหล่ง
ใดได้บ้างจะเพียงพอต่อการด าเนินงานภายใต้เง่ือนไขที่
จ ากัดมากขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน และจาก
การศึกษางานวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าภารกิจ
การให้บริการวิชาการสังคม สามารถบริหารจัดการให้เกิด

รายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบกลไก
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและหาแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม ของ
มหาวิทยาลัยด้วยตนเองขึ้นเป็น “รายได้พิเศษ” 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ โครงการบริการ
สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและเสนอแนวทางการ
บริหารจัดการ โครงการบริการสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีการศึกษา 
 3.1 ศึกษาหลักการบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั่งเกี่ยวกับการบริหาร
จั ด ก า ร เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างจากกลุ่มประชากร ดังน้ี 
 3.2.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบันและส านัก หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
หัวหน้าส านักงานคณบดี สถาบันและส านัก รวมจ านวน 
20 คน  
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งมีประเด็นใน
เรื่องโครงสร้างการบริหาร กระบวนการและกฎระเบียบ
บริการการจัดท าโครงการและรวมถึงวิธีการจัดเก็บ
ค่าบริการค่าต่าง ๆ  
 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและวิเคราะห์
เนื้อหาจากการใหค้ าสัมภาษณ์ 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้แนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม

ของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 แนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.1.1 จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
โครงการบริการสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถ
จัดเก็บเงินรายได้ไว้เป็นของตนเองตามกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถบริการจัดการรายได้ภายใต้
ข้อบังคับหรือระเบียบตามที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ก าหนดได้อย่างอิสระอีกด้วย ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายจัดตั้งเพื่อให้ธ ารงสถานะ “ความอิสระ” เอาไว้
ได้ กรณีจึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ที่จะกล่าวอ้างความเป็น
อิสระทางวิชาการ ความเป็นอิสระทางการบริหารใน
ขณะที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
การอุดหนุนของรัฐบาลอย่างเพียงพอที่จะบริหารจัดการ
ใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม
ตามแนวนโยบายที่ก าหนดได้ ฉะนั้น “เงินรายได้พิเศษ” 
ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาด้วยตนเองนี้จึงจ าเป็นอีกปัจจัย
ส า คั ญที่ จ ะ ตอบ โ จ ทย์ ขอ ง คว าม เป็ น อิ ส ร ะ ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ยุค
ปัจจุบันที่การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามระเบียบหรือข้อบังคับของราชการส่วนกลาง
ที่ก าหนดไว ้

5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่เริ่มด าเนินการจากกิจกรรมต่าง ๆ บริหารจัดการหา
รายได้ของตนเองเพื่อแก้ปัญหาส าคัญที่บั่นทอนความ
เป็นไปได้หรือโอกาสของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งๆ ที่
มหาวิทยาลัยต่างมีศักยภาพด้านวิชาการ ทรัพยากร
บุคคลและความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆ อย่าง
มากมาย ซึ่งปัญหาเหล่านั้น ประการแรกเป็นเรื่องความรู้
ความเข้าใจและความเข้าใจอย่างถูกต้องในอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย จัดตั้งมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการเพื่อจัดหา
รายได้เป็นของตนเองได้เพียงไรและอีกประการที่ส าคัญ
คือ ปัญหาขาดแนวทางหรือรูปแบบการจัดท าโครงการ
บริการสังคม ท่ีชัดเจนเพื่อจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น จากการศึกษาวิจัย การบังคับใช้กฎหมายตาม
เจตนารมณ์การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ  พ .ศ . 2542  ไ ด้ ก าหนด โคร งสร้ า ง ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น เป็นองค์การที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลส่งเสริมการศึกษาโดยมีลักษณะการบริหารจัดการรูป
ของคณะบุคคล ได้แก่ สภาหรือคณะกรรมการ อาทิ สภา
การศึกษาแห่งชาติหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท า
หน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีรวมถึงมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด จากการก าหนดโครงสร้างตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังกล่าว ท าให้มีการ
ปรั บปรุ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายฉบับ  ไ ด้ แ ก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้การบริหารจัดการหรือจัด
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น กล่าวคือ ภายหลังต่อมาได้
บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมคือ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยมี
สาระส าคัญก าหนดให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
อ านาจหน้าที่ เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและก าหนด
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกันกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการสนับสนุนทรัพยากร 
ทั้งนี้โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย 

ด้ ว ย ผ ล ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึง ความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญา 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
[2] จึงถูกก าหนดให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แ ห่ ง ห ม า ย ค ว า ม ร ว ม ถึ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาด้วยเช่นเดียวกัน 
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5.2 ความคิดเห็นและเสนอแนวทางการบริหารจัดการ 
โครงการบริการสั งคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

จากการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการ โครงการบริการสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงสร้าง
องค์กรการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
แนวทางการบริหารจัดการโครงการบริการสังคมเพื่อหา
รายได้พิเศษด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ทั้งนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมแนวทางด าเนินงานด้านโครงสร้างการบริหาร 
ด้านการจัดท าโครงการ ด้านกระบวนการและระเบียบว่า
ด้วยการบริการสังคม ดังนี้ 

5.2.1 ด้านการจัดท าโครงการ โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูล
และข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ง
เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบันและส านัก มี
หน้าทีใ่นการขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ไว้แปลงเป็นแผนงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
อย่ า งจริ งจั ง ให้ มีกิ จกรรม เกิดขึ้น เป็นตั ว ช้ีวัดของ
ความส าเร็จของโครงการ 

5.2.2 ด้านโครงสร้างการบริหาร โดยภาพรวมในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ผู้บริหารทั้งระดับคณะ สถาบันและส านัก มีหน้าที่โดยตรง
สามารถจัดท าโครงการบริการสังคมเพื่อหารายได้พิเศษ
ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทาง
วิชาการและบุคลากรที่มีศักยภาพระดับหน่วยงานของ
ตนเอง ที่น าความรู้ความสามารถจากการบริการวิชาการ
จากประสบการณ์การเรียนการสอน การวิจัย พัฒนา
หน่วยงานจากการจัดหารายได้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 

5.2.3 ด้านกฎระเบียบหรือกระบวนการบริการสังคม 
โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ทั้ง
ระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี และในระดับหน่วยงานคณะ สถาบัน
และส านัก จนถึงระดับฝ่ายงานต่างๆ ท้ังการเงินและบัญชี 
มีหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบการเงินและบัญชี คือ
ควรด าเนินการพัฒนาระบบและกลไก โดยมีระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่าด้วยการบริการสังคมในลักษณะโครงการเพื่อ
หารายได้ โดยธ ารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลที่ชัดเจนแน่นอนมี
ความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการด าเนินโครงการบริการสังคม เกิด

ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ให้เป็นหลักประกัน การ
ปฏิบัติงานในการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง
จากภาพรวมดังกล่าว ได้สะท้อนมุมมองในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ก าหนดความชัดเจนของกฎระเบียบแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านหลักดังน้ี 

5.2.3.1 มุมมองด้านแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการและมีความพร้อมที่จะด าเนินกิจการในลักษณะ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์กับรัฐในลักษณะมิใช่การบังคับบัญชา แม้
มหาวิทยาล ัยนั ้นจะจัดตั ้งขึ ้นโดยรัฐก ็ตาม สถานะ
มหาวิทยาลัยจะไม่ต้องผูกพันงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐ
ก าหนดไว ้ส าหร ับส ่วนราชการ แต่สามารถด าเน ิน
ภารกิจได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเอง 
ทั้งนี้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย 

5.2.3.2 มุมมองด้านปัญหาการด าเนินการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัยโดยสืบเนื่องจากสถานการณ์และ
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อหารายไดข้องมหาวิทยาลัย 
พบว่าอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกิดจากปัญหา
ความไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย ข้อบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าโครงการเพื่อจัดหารายได้เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ทั้ ง นี้ ก า รท า หน้ าที่ ข อ งมหาวิ ทย าลั ย ต ามกรอบ
วัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดนั้นเป็นรูปแบบการจัดท า
บริการสาธารณะโดยรัฐประเภทหนึ่ง จ าเป็นจะต้องมี
กฎหมายระดับอนุบัญญัติรองรับการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าท่ีและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

นอกจากทราบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อหา
รายได้ของมหาวิทยาลัยและปัญหาการด าเนินการจัดการ
หารายได้ของมหาวิทยาลัยแล้ว ผลการศึกษาพบว่า
หน่วยงานให้บริการสังคมของมหาวิทยาลัย สามารถ
ให้บริการแก่สังคมได้ดังนี้ 1)การด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 2)การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
วิจัย 3)การจัดบริการทางวิชาการ 4)การจัดอบรมหรือ
สัมมนา 5)การจัดหาผลประโยชน์จากท่ีดินหรือท่ีราชพัสดุ
ที่มหาวิทยาลัยปกครองและดูแล 

นอกจากนี้  ผู้ ให้ ข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ยั งได้
เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการอื่นๆ ท่ีเป็นประโยชน์
คือการบริหารจัดการโครงการลักษณะ “รายได้พิเศษ” 



ARU Research Journal, Vol.3, No.2, May 2016                                                                                                   75 
 

ได้แก่ การจัดท าโครงการบริการสังคม ควรมีผู้บริหารที่มี
ความสามารถแบบมืออาชีพ และควรมีโครงสร้างหน่วยงาน
ท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพภารกิจเชิงรุก มีการก าหนดแผนงาน
กลยุทธ์ในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจน มีระบบการประเมินผู้บริหารที่ชัดเจนและมีตัวช้ีวัด
ที่เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานสามารถน านโยบายเหล่านี้ไป
ปฏิบัติได้อย่างจริงจังและประการส าคัญที่สุดต้องมีการ
ปรับระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริการสังคมให้มี
ความชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานบริการวิชาการสังคมมีความ
คล่องตัวภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน ทั้งในด้านการหารายได้ การ
ตัดสินใจ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน
ให้เหลือน้อยที่สุด โดยผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ
ประกาศ เป็ นน โยบายของมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสังคม 
ประกอบด้วย 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านการจัดท าโครงการ
บริการสังคม ด้านโครงสร้างการบริหาร และด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกระบวนการบริการสังคม ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

6.1 ด้านการจัดท าโครงการบริการสังคม มหาวิทยาลัย
โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนท่ี
ได้ก าหนดไว้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท าหน้าที่
จัดหารายได้และท าการตลาดเชิงรุกรองรับสถานการณ์
และนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเป็น
หน่วยบริการสังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
ตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ งยืนของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ท าการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการสังคม รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งภารกิจเหล่านี้ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลรับผิดชอบ สามารถแปลงเป็นกิจกรรมหรือ

โครงการบริการสังคม เพื่อจัดหารายได้พิ เศษของ
มหาวิทยาลัยที่จัดหามาได้ด้วยตนเองน าไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการและผลก าไรที่เหลืออยู่จากค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จะถูกจัดเก็บเข้าเป็นรายได้ของคณะหรือสถาบัน 
ส านักเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานได้ต่อไป 

6.2 ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
โดยผู้บริหารและหน่วยงานจะต้องปรับโครงสร้างการ
บริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ท่ีก าหนดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการขึ้นใหม่นั้น 
โดยให้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาจะมีคณะ
บุคคลหรือในรูปของสภา ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น หรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด[3] ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติองค์กรเฉพาะที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ ภารกิจ องค์กรบริหารงานและระบบการ
บริหารงานเฉพาะของตนที่อาจแตกต่างกันไป ส าหรับ
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ในการนี้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์
มุ่งเน้นให้การพัฒนาและระบบการควบคุมมหาวิทยาลัยที่
ปรับตัวไปสู่ทิศทางการให้ความเป็นอิสระมากขึ้นแก่
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการทั้งในด้านการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล รวมถึงการเงิน
และงบประมาณ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนต่อการก าหนดนโยบายด้านการจัดหารายได้แล้ว
[4] ความส าคัญในระดับต่อไปจะต้องมีการปรับโครงสร้าง
การบริหารซึ่ งรวมถึงหน่วยงานที่ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการสังคมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายจัดตั้งองค์กร 
กล่าวคือจะต้องปรับโครงสร้างการบริหารโครงการบริการ
สังคมที่เน้นองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะ
แนวราบ กะทัดรัดมีประสิทธิภาพและสามารถร่วมทุน
หรือกิจกรรมบริการสังคมกับภาคเอกชนได้ต่อไป 

6.3 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบหรือกระบวนการ
บริการสังคมมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายบริหารจะต้องแก้ไข
หรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง [5] ซึ่งถือ
ว่าเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของ
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รั ฐบาลโดยเฉพาะข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ.2548 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการสังคมสามารถด าเนิน
โครงการที่จัดท าขึ้นได้อย่างมีอิสระในการบริหารจัดการ 
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 4.2 แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลจะต้องถูก
ก ากับดูแลการเก็บรักษาและใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินและ
งบประมาณได้อย่างโปร่งใสด้วยเช่นกัน [6] 

ดังนั้น การบริหารจัดการโครงการบริการสังคม ที่กล่าว
มาข้างต้น ทั้ง 3 ด้าน จะมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ท าโครงการบริการสังคม ที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการ
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ส าหรับน าไปเป็นค่าใช้จ่ายด าเนิน
โครงการและน าผลก า ไ รที่ ค ง เหลื ออยู่ ไปพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งได้ธ ารงความอิสระไว้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการโครงการบริการ
สังคมและโครงสร้างการบริหารจัดการ เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ทบทวนและตรวจสอบ จากผลการศึกษาด้านแนว
ทางการบริหารจัดการและปัญหาและอุปสรรคส าคัญของ
การบริหารจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยแล้วควร
ด าเนินการปรับปรุงกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ว่าด้วย การ
บริหารงบประมาณและเงิน พ.ศ.2548 ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ โดยเฉพาะ
องค์ประกอบคณะบุคคล “คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน” ควรมีผู้เช่ียวชาญทางการเงิน
และงบประมาณที่เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
องค์ประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีผู้เช่ียวชาญให้ข้อแนะน า
ความอยู่รอดด้านงบประมาณและการเงินภายใต้เง่ือนไข
และข้อจ ากัดด้านการสนับสนุนงบประมาณและการเงิน
จากรัฐบาลอย่างมั่นคงต่อไป 

 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะด้านกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ซึ่งเป็น

กระบวนการที่จะเป็นเครื่องมือตอบสนองการปฏิบัติงานใน
เชิงรุกให้มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการจัดหารายได้ประสบ
ผลส าเร็จโดยการให้มีการปรับปรุ งแก้ ไข ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหาร
จัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ในหมวด 2 
การใช้เงินรายได้ ข้อ 8 (6) เงินรายได้โครงการบริการทาง
วิชาการให้ใช้ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและใน
หมวด 3 การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได้ ข้อ 9 
เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าส่ง
มิได้ เว้นแต่มีระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังกล่าว
ขึ้นเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธิผลแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีความคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
บันดาลใจให้ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการจัดท าโครงการบริการสังคม
ให้เกิดประโยชน์และพฒันามหาวิทยาลัยต่อไป 
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