แผนบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

โดย
สานักวิจัยและบริการวิชาการ
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คานา
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้ให้ความสาคัญ และได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา และนับวันภารกิจด้านนี้จะทวี ความสาคัญเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึ กษาและ
ภารกิจด้านการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สั งคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
จุดเน้นของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
ทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน
และสังคมให้มีศักยภาพในการดารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมที่ดีขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ จึงได้ จัดทาแผนการให้ บริ การวิชาการแก่สั งคม ประจาปกการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสาหรับทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย ใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย
สานักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน

สานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

1.2 ประวัติความเป็นมา
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ต้องดาเนินการและพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน สานักวิจัยและบริการวิชาการ
ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะภายใต้ โ ครงสร้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ดชอบภารกิ จ นี้ โ ดยตรงเพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพของมหาวิทยาลั ย ในด้ านการผลิ ต ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
โดยมีการดาเนินงานและพัฒนาการ ดังนี้
ปกการศึกษา 2544 ก่อตั้งสถาบัน โดยใช้ชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปกการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น "สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา"
ปกการศึกษา 2549 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหม่ เปลี่ยนชื่อ
สถาบันวิจัยและวางแผนพัฒนา เป็น "สถาบันวิจัย"
ปกการศึกษา 2560 มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยใหม่ เปลี่ยนชื่อ
สถาบันวิจัย เป็น "สานักวิจัยและบริการวิชาการ"
1.3 ปรัชญา
“บูรณาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืนของสังคม”
1.4 วิสัยทัศน์
“สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม”
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1.5 พันธกิจ
พันธกิจด้านการวิจัย
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมใน
การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
6. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
7. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
1. พัฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การในงานบริ การทางวิช าการแก่สั งคมให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน
3. ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย
1.6 วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ส ามารถทางานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อให้บริการด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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1.7 โครงสร้างองค์กร

อธิการบดี

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยมหาวิทยาลัย

งานบริหารงานทั่วไป
ธุรการ/เลขา
-สารบัญ/ธุรการ
-ประชุม
-ประชาสัมพันธ์
-การเงิน/พัสดุ
-โครงการ
-ประกันคุณภาพ

ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ
แก่สังคม
-พัฒนาและฝึกอบรม
-บริการวิชาการท้องถิ่น

งานสารสนเทศและ
คลังข้อมูล
-จัดทาเว็บไซต์และ
ระบบฐานข้อมูล
-ประมวลผลข้อมูล

งานวิจัย
-บริหารจัดการงานวิจัย
-ศึกษาวิจัย
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1.8 บุคลากรขององค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา เมฆพัฒน์
ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวอโนชา แสงอ้าย
เจ้าหน้าที่ประจาสานักวิจัยและบริการวิชาการ
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ส่วนที่ 2
แนวทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ต้องคานึงถึงและ
ดาเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมีการจัดทาแผนบริการวิชาการร่วมกันกับคณะเป็นแผน
เพื่อ พัฒ นาการเรี ย นการสอน หรื อ จั ดกิ จ กรรมให้ นัก ศึกษาได้ มีส่ ว นร่ว มในการให้ บ ริการวิช าการ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น การสนองตอบต่อพัน ธกิจ ของมหาวิทยาลั ยในด้านบริการวิช าการแก่สั งคมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของการบริการวิชาการ
3. เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการ
ค้นคว้าวิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. ถ่ายทอดความรู้การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2. คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ศักยภาพทางวิชาการดาเนินการเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ประชาชน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตาม
ศักยภาพผ่านการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ความหมายของการให้บริการวิชาการ
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
ค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมี การนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด
ขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทาให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศักยภาพของตนเอง
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ลักษณะของการบริการวิชาการ
สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กาหนดลักษณะและขอบเขต
ของการบริการวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
4. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
5. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. บริการศึกษา วิจัย สารวจ การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น
10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากร ที่ไม่ได้อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย
ความร่วมมือจากส่วนราชการ จังหวัด องค์การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้
ช่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ แม้ไม่อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย ก็สามารถนาไปนับรวมเป็นผลงานได้ เมื่อมี
หนังสือขอความร่วมมือที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นหลักฐานประกอบ
ด้วยการบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ภารกิจนี้จึงถูกถ่ายทอดไปเป็นภารกิจของ
หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ สานักต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการ
ให้บริการวิชาการของคณะ ศูนย์ สานักต่างๆ โดยการจัดสรรงบประมาณดาเนินการผ่านโครงการต่ างๆ ตาม
พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของ สมศ., สกอ. หรือตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะ
ตามนิยามที่ สมศ., และ สกอ. กาหนด
2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึ่งในที่นี่จะเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่ม ได้แก่
1. นักศึกษาปัจจุบัน
2. บุคลากรภายใน
3. ศิษย์เก่า
4. ตลาดแรงงาน
5. รัฐบาล
6. สังคมและชุมชน
7. ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
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3. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มีโนบายที่เน้นการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ ให้การบริการ
วิชาการที่มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่ก็ได้
5. ในการจัดทาโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพื่อให้
โครงการต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
6. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน
บางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจานวน เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิ ทยาลัย
กับองค์กร/หน่วยงานภายนอกก็ได้
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. มีแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมประจาปกการศึกษา ที่ระบุโครงการที่ต้องดาเนินการ
ครบถ้วน
2. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่สังคมประจาปกการศึกษา
3. ให้คณะ ศูนย์ สานักฯ ทาหน้าที่ ติดตาม ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนงาน ทั้งนี้จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการภายใน 30 วัน นับจากวัน
เสร็จสิ้นโครงการ พร้อมหลักฐานการดาเนินงานตามแผน / โครงการ / กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน
เช่นภาพถ่าย เอกสารการอนุมัติโครงการ เป็นต้น
4. รายงานการประเมินผลโครงการหรือหลักฐานที่สรุปผลการดาเนินโครงการซึ่งแสดงที่มาของร้อยละ
ประเด็นหลักในการวัดผล 3 ประเด็น ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนาความรู้ไปใช้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมาทุกโครงการตามชุดโครงการนั้นๆ
5. หลักฐานเชิงประจักษ์ และ / หรือตัวอย่างหลักฐานที่ใช้จริงที่แสดงถึงการเก็บข้อมูลด้านความรู้ความ
เข้าใจ ความพึงพอใจ และการนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ตามผลที่รายงานมา เช่น
แบบสอบถาม แบบทดสอบก่อน - หลัง เป็นต้น
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การทากิจกรรมโครงการ
1. โครงการ/ กิจกรรม ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยและบรรจุอยู่
ในแผนงานของมหาวิทยาลัยฯ
2. โครงการ / กิจกรรม ต้องเสนอผ่านหัวหน้างาน ถึง ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริการวิชาการเห็นชอบ
โครงการและเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ
3. ประชุมคณะกรรมการทางานโครงการ / กิจกรรมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่และเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม
5. จัดเตรียมโครงการด้านต่าง ๆ
-ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ยืมเงินสารองจ่าย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
- จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม
- จัดเตรียมการประเมินผล
6. กาหนดตารางกิจกรรม
7. ดาเนินการให้บริการวิชาการตามตารางที่กาหนด
8. สรุประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ดังนี้
- การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
- ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการทั้ง 3 มิติ
9. ส่งหลักฐานการยืมเงิน และค่าใช้จ่ายในโครงการกับเจ้าหน้าที่การเงิน
10. สรุปการเรียนรู้และการนาไปพัฒนา
11. จัดทาสรุปรายงานการดาเนินโครงการเสนอมหาวิทยาลัย
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอกเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์กรรมการวิชาและกรรมการวิชาชีพ มีข้อ
ปฏิบัติดังนี้
1. มีหนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่ต้องการขอความร่วมมือ
2. ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด
3. ถ้าเป็นหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงอาจารย์มีสิทธิ์ขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
(รับ-ส่ง) ได้
5. อาจารย์ต้องมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการให้ครบตามภาระงานที่กาหนด
6. สนับสนุนที่พัก/ห้องประชุมในการให้บริการวิชาการตามอัตราราคาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ขั้นตอนการดาเนินงานบริการวิชาการ
ผังความเชื่อมโยงการบูรณาการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และการวิจัย
ศึกษา/ สารวจ บริบทชุมชน
(บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น /สภาพปัจจุบันของสังคม)
โจทย์วิจัยที่มาจากปัญหาและความต้องการของชุมชน

บริการวิชาการ
บูรณาการ
1.สารวจความต้องการ
ของชุมชน
2.ทาแผนบริการวิชาการ
3.ดาเนินการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
4. ประเมินผลการให้
บริการ
5. พัฒนากิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ

ค้นคว้า วิจัย

การเรียนการสอน

สู่การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
1.พัฒนาโจทย์ปัญหาเป็น
ข้อเสนอโครงร่างวิจัย
2. กลั่นกรอง/ประเมินผล
ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
3.สนับสนุนการขอทุนของ
นักวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
หรือภายนอก
4.สร้างความร่วมมือด้านวิจัย
กับชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และผูป้ ระกอบการ
5.บูรณาการงานวิจัยสู่การ
บริการวิชาการแก่สังคมโดย
ถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชน
ใกล้เคียง
6.การจัดการองค์ความรู้
แลกเปลีย่ นเสวนา

1.กาหนดรายละเอียด
กิจกรรมเสริมในรายวิชา
ให้ มีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกชั้นเรียน
2.เชิญวิทยากรในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
3.ประเมินผลการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
4.พัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
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แผนการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
กาหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
การดาเนินงานระดับสถาบัน

สารวจความต้องการของชุมชน
ภาครัฐ ภาคเอกชนหน่วยงาน
และจัดทาแผนบริการวิชาการ

Action

ฝ่ายบริหาร/กรรมการบริหาร/
สภาสถาบัน

คณะวิชา/สานัก ศูนย์กาหนด
เป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/
โครงการประจาปก

Plan

คณะกรรมการบริการวิชาการฯ
พิจารณาและจัดทาเป็นแผนงาน/
โครงการประจาปกระดับสถาบัน

Do

คณะวิชาและคณะทางานฯ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการบริการฯ

ประเมินผล

คณะกรรมการบริการฯ
กากับและติดตามการดาเนินงาน

Check
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ระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/
นโยบายด้านการบริการวิชาการ

คณะกรรมการประจาคณะ/
ด้านการบริการวิชาการ

แผนกลยุทธ์
การสารวจความต้องการ

แผนปฏิบัติการ

งบประมาณ ภายใน /ภายนอก
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
วิชาการ
การดาเนินโครงการตามแผน ติดตาม
ประเมินผล
บูรณาการกับการวิจัย

ข้อมูลการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา

การบูรณาการกับการสอน
การประเมินผลสาเร็จการบูรณาการ
เครือข่ายภายนอก

ชุมชน/องค์กรได้เรียนรู้ต่อเนื่อง
ยั่งยืน
การประเมินประโยชน์ผลกระทบ
การเผยแพร่ผลการบริการวิชาการ

พัฒนาความรู้ให้บุคคลากร/
สาธารณะชน
สถาบัน

ข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศ
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ส่วนที่ 3
แผนบริการวิชาการประจาปีการศึกษา 2560
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แผนบริการวิชาการโครงการ “บริการวิชาการ NCU รับใช้สังคม ประจาปี 2560”
โครงการกิจกรรม
1 เตรียมการประชุมวางแผนคณะทางาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
11 โรงเรียนวางแผนงานกิจกรรม
3 กิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การขยะภายใน
โรงเรียน
-การจัดการขยะแบบครบวงจร
-การจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R
-การทาน้ายาเอนกประสงค์
4 กิจกรรมการเสริมสร้างกระบวนการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL
รายวิชาภาษาไทย
5 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การเป็น
พลเมืองโลก
6 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7 กิจกรรมการส่งเสริมการสอน
ภาษาต่างประเทศ
(โรงเรียนบ้านทรายมูลนาร่องปกที่ 1)
8 การติดประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
9 สรุปเล่มโครงการ

ปี 2561
ผู้รับผิดชอบ
ก.พ. ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
x
x
x
สานักวิจัยฯ
x

สานักวิจัยฯ
x

x

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
และสานักวิจัยฯ

x

x

x

x

x

x

x

x

คณะนิติศาสตร์
และสานักวิจัยฯ
คณะบริหารธุรกิจ
และสานักวิจัยฯ
คณะสังคมศาสตร์ฯ
และสานักวิจัยฯ

x
x

คณะสังคมศาสตร์ฯ
และสานักวิจัยฯ

x
x

x

x
x

x
x

สานักวิจัยฯ
สานักวิจัย
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กิจกรรม
แผนบริการวิชาการโครงการ “บริการวิชาการ NCU รับใช้สังคม ประจาปี 2560”
กิจกรรม

กิจกรรม

1 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะภายใน
โรงเรียน

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะแบบครบ
วงจรและการจัดการขยะ
โดยใช้หลัก 3R
- การลงมือปฏิบัติการทา
การทาน้ายาเอนกประสงค์
(การทาสบู่)
- การประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้
- ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรม

2 กิจกรรมการเสริมสร้างกระบวนการเรียน
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL
รายวิชาภาษาไทย

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Work Shop) เรื่อง PBL
การประยุกต์ใช้ในรายวิชา
ภาษาไทย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม –
มิถุนายน 2561

พฤษภาคม –
ธันวาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย
ครูและนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่าย

ครูโรงเรียนเครือข่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและการ
จัดการขยะโดยใช้หลัก 3R
- โรงเรียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรม
ของโรงเรียน
- นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในการทาน้ายา
เอนกประสงค์และโรงเรียน
สามารถนาไปปรับใช้ได้
- นักเรียนได้คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการทา
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้ให้มีคุณค่า
- ครูมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสอนโดยใช้
PBL และนาไปใช้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

16

กิจกรรม

กิจกรรม
- ออกแบบกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มการเรียนรู้ทักษะ
การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยโดยใช้แนวคิด
PBL ไปใช้
- ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
PBL รายวิชาภาษาไทย
- สังเกตการณ์ ติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้
ทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยโดยใช้แนวคิด
PBL
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนใน
โครงการ
- จัดทาคู่มือ
- ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- ครูเกิดกระบวนการเรียนรู้
และสามารถนาองค์ความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาอื่นได้และถ่ายทอด
สู่ครูในโรงเรียน
- ช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาดังกล่าวง่าย
ขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีส่งผล
ให้การเรียนของนักเรียนดี
ขึ้น
- ครูให้ความสาคัญกับ
นักเรียนและเน้นนักเรียน
เป็นสาคัญมากยิ่งขึ้น
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กิจกรรม

กิจกรรม

4 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การเป็น
พลเมืองโลก

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นพลเมืองโลก

5 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ลงพื้นที่และสถานที่
ท่องเที่ยวจริงฝึกปฏิบัติวาง
แผนการจัดนาเที่ยว
- จัดทาแผนที่ท้องเที่ยว
ชุมชนโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
พื้นที่ชุมชนของตนเอง
- สอนเสริมภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
- ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรม
- สรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรม

6 กิจกรรมการส่งเสริมการสอน
ภาษาต่างประเทศ
(โรงเรียนบ้านทรายมูลนาร่องปกที่ 1)
7 ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม –
มิถุนายน 2561

กลุ่มเป้าหมาย
ครูและนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่าย

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2561

ครูและนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่าย

กรกฎาคม –
กันยายน 2561

นักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล

ธันวาคม 2561 –
มกราคม 2562

คณะอนุกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองโลก มีคุณธรรม
จริยธรรม
- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- นักเรียนสามารถทาแผนที่
ท่องเที่ยวชุมชนของตนเอง
ได้
- นักเรียนสามารนาเสนอ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
ของตนเองได้
- นักเรียนมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
- ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
- จัดทาแผนบริการวิชาการ
ในปกต่อไป
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