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(ร่าง) แผนการบริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คานา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีภารกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในส่วนของการบริการวิชาการ และการใช้
ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมบุคลากรให้บริการวิชาการและนาองค์ความรู้ด้านการ
วิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการออกบริการวิชาการชุมชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีความต้องการองค์ความรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของคณะฯ เป็นสาคัญ
ในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการดาเนินงานภายใต้องค์ประกอบคุณภาพของสานักงานการอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อการดาเนินการนาองค์ความรู้ไปบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการหรือสังคมแล้วนั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทาแผนบริการ
วิชาการแก่ชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
นาไปสู่การพัฒนาการบริการวิชาการที่สมบูรณ์ในอนาคต

คณะกรรมการบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดทา
(ร่าง) แผนการบริการวิชาการแก่สังคม และการใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 ขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้
หลักการและกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560 สาระสาคัญของแผนการ
บริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่
1 ข้อมูลบริบทองค์กร ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ ส่วนที่ 3 แนวทางการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการ ส่วนที่ 4 ปฏิทินการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการ และการใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 5 รายละเอียดแผนการดาเนินงานบริการวิชาการ และส่วนที่ 6
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีภารกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในส่วนของการบริการวิชาการ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมบุคลากรให้บริการวิชาการและนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปใช้ในการ
บริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการออกบริการวิชาการชุมชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีความต้องการองค์ความรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของคณะฯ เป็นสาคัญ ในการ
ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการบริการวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มีการดาเนินงานภายใต้องค์ประกอบคุณภาพของสานักงานการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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1. ข้อมูลบริบทองค์กร
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
13 หมู่ 14 บ้านหัวงัว ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46230
1.2 ประวัติความเป็นมา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ดาเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2548 เมื่อวันที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีที่ศึกษาใกล้บ้าน และเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา โดยรวมเอาโปรแกรมวิชาที่
สังกัดคณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีอยู่เดิม ก่อนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์เข้ามาไว้ในสังกัด มีคณะกรรมการคณะกาหนดนโยบายในการบริหารงาน และมีคณบดีเป็นผู้บริหาร
สูงสุด
ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ดังนี้
1.สานักงานคณบดี
2.ภาควิชาศิลปศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชุมชน
1.3 ปรัชญา (Philosophy)
“มุ่งมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

”

1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นศูนย์กลางด้านภูมิปัญญา และบริการวิชาการทางศิลป
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1.5 ปณิธาน (Wisdom)
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณืทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
เทียบเท่ามาตรฐานระดับชาติและสากล เป็นผู้ทรงคุณธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นผู้สามาร๔ประยุกต์
ทฤษฎีวิชาการไปใช้ในการปฏิบัติงานประจา และริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.6 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่พึงประสงค์บริการสอนวิชาพื้นฐาน
ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2.2 เป้าประสงค์
ประชาชนในท้องถิ่นและสังคมยกระดับวิชาชีพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 กลยุทธ์
ส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการวิชาการและสนับสนุนให้นาผลงานวิจัยไปบริการวิชาการ
2.4 ตัวชี้วัดโครงการ
1
) จานวนผู้เข้ารับบริการ
2
) ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย
3) ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนหรือองค์กรภายนอก
4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
5) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
6) มีระบบและกลไกการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
7) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
8) กระบวนการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
9) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของของถิ่น
10) จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
2.5 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1) ตัวชี้วัด : ด้านปริมาณของโครงการที่ได้ดาเนินการตามแผน
เป้าหมาย : มีโครงการที่ดาเนินการตามแผนบริการวิชาการที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของโครงการที่มีในแผนฯ ทั้งหมด
2) ตัวชี้วัด : ระยะเวลาที่ได้ดาเนินการตามแผนบริการวิชาการที่ได้เสนอ
เป้าหมาย : โครงการที่ดาเนินการได้เร็วกว่าหรือเป็นไปตามแผนบริการวิชาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของโครงการที่ดาเนินการ
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3. แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ และได้ดาเนินการตาม
ระบบที่วางไว้ โดยเริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ แล้วนาไป
จัดทาแผนบริการทางวิชาการ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุน โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจาด้านอื่น ๆ ของอาจารย์
และบุคลากร เช่น การนานักศึกษาไปจัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนั้นแล้ว ยัง
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เช่น มีการนาผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในหลายภาคส่วน ตลอดจนนาความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการ
ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การทาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เป็นต้น ต่อจากนั้น คณะฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลสาเร็จของการบริการทางวิชาการ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนในการให้บริการวิชาการ ดังนี้
1. การสารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี)
ในการบริการทางวิชาการนั้น
จาเป็นต้องเริ่มจากการสารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อนาไปจัดทาเป็นโครงการ โดยกาหนด ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ และเป้าหมายร่วมกับชุมชน
สาหรับแบบสารวจข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน
คณะฯ มีแบบฟอร์มสารวจ
ความต้องการ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม
2. จัดทาแผนบริการทางวิชาการ และเสนอแผนบริการทางวิชาการตามลาดับขั้นตอน
ในขั้นตอนนี้
คณะ/หน่วยงานจัดทาแผนบริการวิชาการ และนาเสนอแผนบริการทางวิชาการต่อผู้
มีอานาจอนุมัติ ตามลาดับขั้นตอน
3. จัดทาข้อเสนอโครงการ
เมื่อแผนบริการทางวิชาการได้รับการอนุมัติแล้ว
ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ โดยจัดทาข้อเสนอ
โครงการ และใช้แบบเสนอโครงการบริการทางวิชาการ และดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบดาเนินงาน
ซึ่งการดาเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมจะต้องยึดถือตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4. การดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ในการดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
เตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นหลังดาเนินโครงการ
4.1 ขั้นเตรียมการ มีการดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 จัดทาโครงการ และเสนอเพื่อขออนุมัติให้ดาเนินงาน
4.1.2 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร
(ถ้ามี)
4.1.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
4.1.3 ขออนุญาตจัดซื้อ - จัดจ้าง
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4.1.4 ขออนุญาตไปราชการ / ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
4.1.5 ขอยืมเงินทดรองจ่าย
ทั้งนี้
แต่ละโครงการอาจมีการดาเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
โครงการ เช่น มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 ระหว่างดาเนินโครงการ มีการดาเนินการ ดังนี้
4.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของผู้รับบริการ
เพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี) เช่น ใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดาเนินโครงการที่กาหนดไว้
4.2.3 ระหว่างดาเนินกิจกรรมมีการสรุปความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการหลังปฏิบัติ
กิจกรรมของโครงการ
4.3 หลังดาเนินโครงการ มีการดาเนินการ ดังนี้
4.3.1 รวบรวมผลการประเมินตามตัวชี้วัดโครงการ
4.3.2 ทาหนังสือขอบคุณวิทยากร (ถ้ามี)
4.3.3 เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใน 1
เดือนหลังจากขอยืมเงินทดรองจ่าย)
4.3.4 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากเสร็จสิ้น
การดาเนินการโครงการที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้น
5. สรุปผล ประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และการจัดทารายงาน
เมื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผล ประเมินความสาเร็จ
ของการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบโครงการกาหนดไว้
ซึ่งจะต้องมีการประเมินให้เห็นถึงผล
ความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย และจัดทา
สรุปผลโครงการในรูปเล่มรายงานเพื่อเป็นหลักฐาน โดยจัดส่งเล่มรายงานผลให้คณะฯ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุง
นาผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง
เช่น ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม / งบประมาณ /
คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ
7. นาความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ในการนาความรู้
ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัยนั้น สามารถทาในแนวทางต่อไปนี้
7.1 พัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย / โจทย์วิจัย เพื่อนาความรู้ ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ
มาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัย
7.2 กาหนรูปแบบการดาเนินงานให้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน เช่น กาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดย
ระบุชื่อโครงการบริการวิชาการ
7.4 รายงานผลบูรณาการบริการวิชาการตามรูปแบบที่กาหนดในโครงการ
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8. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
คณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน และสู่สาธารณะ ซึ่งทาโดยการสื่อสารผ่านวิธีต่าง ๆ อาทิ จัดเสวนา
ประชุม เผยแพร่ทาง website จัดทารายงานประจาปี ฯลฯ
9. กระบวนการบริการทางวิชาการและการใช้ประโยชน์
หน่วยงาน/คณะสารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ ภาคเอกชน และจัดทาแผนการบริการวิชาการ
เสนอแผนบริการวิชาการต่อคณะกรรมการบริการวิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง
นาเสนอเสนอแผนบริการวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จัดทาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการตามแผน
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผน
ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/หนังสือแจ้ง ด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
นาเสนอเสนอแผนบริการวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารของคณะฯ
สรุปองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้จาการบริการวิชาการ เผยแพร่สู่สาธารณชนและบุคลากรภายใน

จากการบูรณาการกับการเรียนการสอน

จากการบูรณาการกับการวิจัย

ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการโดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้พัฒนากระบวนการบริการทางวิชาการ โดยวางแนวทางขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ที่มีการบริการทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

4. ปฏิทินการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์
โครงการ
1

2

3

4

โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษสู่
ชุมชน
โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการสู่
ชุมชน

เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

เวลาจัด
ระยะเวลา
โครงการตาม
ตามจริง
แผน

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

พฤศจิกายน
2561กุมภาพันธ์
2562

นายผดุงศักดิ์
คายศ
(สานักงาน
คณบดี)

นักเรียน
มัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

พฤษภาคมมิถุนายน พ.ศ.
2562

นายผดุงศักดิ์
คายศ
(สานักงานบดี)

พฤศจิกายน
2561กุมภาพันธ์
2562

อ.กานต์ชนก
ดาบสมเด็จ
ภาษาอังกฤษ

มกราคม
2562

อ.พงศกร ชาว
เชียงตุง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรม
ข้าราชการตารวจ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารและ
บริการแก่
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติของ
ข้าราชการตารวจ
จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการถ่ายทอด ประชาชนใน
ผลงานวิจัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
สมุนไพร รูปแบบ
เชิงปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรท้องถิ่นท *

ผลการดาเนินงาน
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5. รายละเอียดแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562
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แผนงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2562
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
หน่วย
นับ

ผลการ
ดาเนินงาน
2561

เป้าหมา
ย 2562

-

-

-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่จัด
กิจกรรม/
โครงการ
-

โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ

โครง
การ

N/A

50

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ในจังหวัด
กาฬสินธุ์

2

โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการสู่ชุมชน

โครง
การ

N/A

50

3

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและบริการแก่
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติของ

คน

N/A

100

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ในจังหวัด
กาฬสินธุ์
ข้าราชการ
ตารวจ

กลยุทธ์

โครงการ(หลัก)

โครงการ / กิจกรรม

3.1 พัฒนาศูนย์บริการ
วิชาการและวิชาชีพให้
ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ
3.2 พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมการ
ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพสอดคล้องกับ
ตามความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และ
ประเทศ

-

-

3.2.1_1 โครงการ
ฝึกอบรมและบริการ
วิชาการ

1

-

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ

สถานที่จัด
กิจกรรม/
โครงการ

แผ่นดิน

เงินรายได้

-

-

-

พฤศจิกายน
2560กุมภาพันธ์
2561

ม.กาฬสินธุ์
(พื้นที่นามน)

160,000

พฤษภาคมมิถุนายน
พ.ศ. 2561

จังหวัดกาฬสินธุ์

ม.ค.-60

-

งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
-

ผู้รับผิดชอบ

นายผดุงศักดิ์ คายศ
สานักงานคณบดี
-

-

10,000

-

จังหวัดกาฬสินธุ์ 117,230

นายผดุงศักดิ์ คายศ
สานักงานบดี
อ.กานต์ชนก ดาบ
สมเด็จ ภาษาอังกฤษ

-

-
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ข้าราชการตารวจ
จังหวัดกาฬสินธุ์
4

3.3 พัฒนาปรับปรุง
ระบบและเทคโนโลยี
การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

3.2.1_2 โครงการ
จัดการองค์ความรู้
ด้านการบริการ
วิชาการเพื่อการ
เผยแพร่และบริการ
วิชาการสู่สังคม
-

โครงการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสมุนไพร
รูปแบบเชิงปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ท้องถิ่น*

คน

N/A

-

-

-

20

-

ม.ค.-60

ม.กาฬสินธุ์
(พื้นที่นามน)

53,500

-

อ.พงศกร ชาวเชียงตุง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

-

330,730
330,730

10,000
10,000

340,730
340,730

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวน 3 โครงการ

-
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แผนงานการใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โครงการ
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน

การบริการวิชาการ
เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษา
ชุมชน/สังคม
นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษและมีทักษะจัด
ภาษาอังกฤษจากการลงมือ
โครงการในลักษณะค่าย
ปฏิบัติจริง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

- 50 คน

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จานวนผู้เข้าร่วม
ข้าราชการตารวจ
จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถ โครงการ
2. ระยะเวลาดาเนินการ
สื่อสารและบริการแก่
3. ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80

โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน

นักศึกษามีโอกาสถ่ายทอดความรู้ ชุมชน (นักเรียน) ได้เกิด
และ สามารถเป็นผู้นาในการ
ความรู้ความเข้าใจจาก
ดาเนินกิจกรรม
กระบวนการปฏิบัติจริง

- 50 คน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและบริการแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ของข้าราชการตารวจ
จังหวัดกาฬสินธุ์

นักศึกษาสามารถสามารถให้

100 คน

ความรู้ ในด้านการสื่อสาร
และบริการแก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

- ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80

-มกราคม
2562
- ร้อยละ 80

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พฤศจิกายน
2561 กุมภาพันธ์
2562

นายผดุงศักดิ์ คายศ
สานักงานคณบดี

พฤษภาคม มิถุนายน พ.ศ.
2562

นายผดุงศักดิ์ คายศ
สานักงานคณบดี

มกราคม. 2562 อ.กานต์ชนก ดาบ
สมเด็จ ภาษาอังกฤษ
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โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัย
สมุนไพร รูปแบบเชิงปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น

การบริการวิชาการ
เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษา
ชุมชน/สังคม
แนวคิดในการต่อยอดการ
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรใน
คุณค่าสมันไพร และ
ประเด็นและพื้นที่ใหม่ๆ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ระยะเวลาดาเนินการ
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
20 คน
-มกราคม
2562
- ร้อยละ 80

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มกราคม. 2562 อ.พงศกร ชาวเชียงตุง
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
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6. คาสั่งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม

คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่
/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
------------------------------------ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีพันธกิจในการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการใช้ประโยชน์ ของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และ
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 มาตรา 14
แห่งราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2550 และคาสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0490/2559 เรื่อง
มอบหมายและมอบอานาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2559 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการบริการวิชาการแก่สังคม ดังรายนามต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
1.3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
1.4 รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานแผน กรรมการ
1.5 หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
กรรมการ
1.6 หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
1.7 หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
1.8 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน กรรมการ
1.9 หัวหน้าสานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
1.10 นาย ผดุงศักดิ์ คายศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่

1) กาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการดาเนินงาน การบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคม และ
การใช้ประโยชน์ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม การบูรณาการงานการบริการวิชาการ
แก่สังคมและการใช้ประโยชน์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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3) ให้คาแนะนา ติดตาม ประเมินผลและเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง กิจกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคมและการใช้ประโยชน์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.1.1 นายพงศกร
ชาวเชียงตุง
2.1.2 นายอนุรักษ์
ปิ่นทอง
2.1.3 นางสาวอนงค์นาถ
โรจนกร
2.1.4 นางสาวอรัญญา
นนทราช
2.1.5 นายวทัญญู แก้วสุพรรณ กรรมการ
2.1.6 นางสาวศิริพร จรรยา กรรมการ
2.1.7 นางสาวกชพรรณ วงค์เจริญ
2.1.
8 นางสาวนวลใจ โคตรแสง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.2.1 ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
2.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล
2.2.3 นายรศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ กรรมการ
2.2.4 นายปัญญา เถาว์ชาลี
กรรมการ
2.2.5 นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร
2.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.3.1 นางสาวกมลพัฒน์ ไชยสงคราม
2.3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี
2.3.3 นางสาวกานต์ชนก
ดาบสมเด็จ
2.3.4 นายนิติกร
ไชยสิทธิ์ กรรมการ
2.3.5 นายศุภชัย
ศรีหาตา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4 หลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
2.4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธัช
จันทร์สมุด
ประธานกรรมการ
2.4.2 นายธันวา
ใจเที่ยง
กรรมการ
2.4.3 นางสาวจุฑามาศ เจียมสาธิต
กรรมการ
2.4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพรรณ ประจันตะเสน กรรมการ
2..4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนาถ
สุวรรณเรือง กรรมการและเลขานุการ
2.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.5.1
นางสาวสมใจ ภูครองทุ่ง

ประธานกรรมการ
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2.5.
2.5.
2.5.
2.5.

2.6.
2.6.
2.6.

2 นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว กรรมการ
3 นางสาววรรณธิดา ยลวิลาศ กรรมการ
4 นางสาวปวีณา ขันธ์ศิลา กรรมการ
5 นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล กรรมการและเลขานุการ
2.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2.6. 1 นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ กรรมการ
2 นางสาวสวียา สุรมณี กรรมการ
3 นางสาวนคินทร พัฒนชัย กรรมการ
4 นางสาวอัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1) การสารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิมของสาขาวิชาและ
ภาควิชา
2) จัดทาแผนบริการทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ และเสนอแผนบริการทางวิชาการตามลาดับ
ขั้นตอนของสาขาวิชาและภาควิชา
3) จัดทาข้อเสนอโครงการของสาขาวิชาและภาควิชา
4) การดาเนินการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของสาขาวิชาและภาควิชา
5) สรุปผล ประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ และการจัดทารายงาน
ของสาขาวิชาและภาควิชา
7) นาผลการประเมินไปปรับปรุงของสาขาวิชาและภาควิชา
8) นาความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาวิชา
และภาควิชา
9) เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมของสาขาวิชาและภาควิชา
ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อ ทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ เดือน

พ.ศ.

(
)
รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

