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คํานํา
แผนการบริหารงานดานการบริการวิชาการประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจดานการบริการวิชาการแก
สังคมของคณะสาธารณสุขศาสตร รวมถึงเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลอง
ตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จัดการเรียนการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ถือการใหบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลัก
อยางหนึ่งของคณะ ในการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ จึงไดกําหนด
หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการวิชาการอยางเปนระบบและมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยและบูรณาการ
งานบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจยั และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม
ตลอดจนนําประสบการณจากการใหบริการวิชาการกลับมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แผน การบริหารงานดานการบริการวิชาการประจําปการศึกษา พ.ศ.
2559 ฉบับนี้ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๙
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แผนการบริหารงานดานการบริการวิชาการประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ความเปนมาของแผนการบริหารงานดานการบริการวิชาการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนแหลงรวมความรู
มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ การนําหลักวิชาการที่มีอยูในมหาวิทยาลัยออกมาทําประโยชนสูสังคม
จึงนับเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของคณะ ซึ่งพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คือ การจัดการ
เรียนการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีแผนการดําเนิน
ภารกิจการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน ทั้งในระดับทองถิ่น โดยจัดทําให
รูปแบบของการบริการจัดฝกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการทําความรวมมือจากสวนราชการ
จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ทั้งนี้ การบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและ
สถาบันอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน หรือ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือ ทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการ
พัฒนาของชุมชนในดานวิชาการ หรือ การพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติ มีการ
นําองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคม
รวมทั้งไดนําองคความรูจากการวิจัยหรือการคนควา ไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน และ
เมื่อไดใหบริการวิชาการแกสังคมแลว ไดมีการนําเอาประสบการณจากการใหบริการวิชาการนั้นๆ กลับมาใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตร
ตอไป
ความหมายของการใหบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือเปนแหลง
อางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู
ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน และประเทศชาติ
โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ
บริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมน
ในดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน
ลักษณะของการบริการวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ยกเวนขอ 10) ไดกําหนดลักษณะและขอบเขตของการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซอม
2. บริการเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
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5. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต
10. บริการอื่นๆ ที่เปนการขอความรวมมือจากสวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนี้ ก.พ.ร. มีเงื่อนไขเพิ่มเติมวา “ถามีการขอความรวมมือจากสวนราชการ จังหวัดองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการและวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของ
สถาบัน ก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
(คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ”
ดวยการบริการวิชาการเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ภารกิจนี้จึงถูกถายทอดลงไปเปนภารกิจของ
หนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานักตางๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจใหบริการ
วิชาการของคณะ ศูนย สํานักตางๆ โดยการจัดสรรงบประมาณดําเนินการผานโครงการตางๆ โดยมีรอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิจัยและผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการในฐานะที่เปนผูกํากับดูแลตัวชี้วัดดาน
การบริการวิชาการแกสังคมของ สมศ., ก.พ.ร., สกอ. หรือตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
แผนงานการใหบริการวิชาการ
1. แผนงานบริการชุมชนสังคม
สงเสริมและปลูกฝงเรื่องการมีจิตสํานึกความรับผิดชอบทางสังคม ใหกับบุคลากร และนักศึกษา ใน
การเรียนรูสภาพความเปนจริงและออกไปสัมผัสกับปญหาชุมชนสังคม ในรูปแบบของ “การเรียนรูดวยการ
ใหบริการสังคม ” (Service-Learning) ดวยการเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาหรือทักษะที่ดีใหเกิดกับนักศึกษา
โดยผสานเขากับการให “บริการชุมชน” (Community Service) ในดานตางๆ ที่ชุมชนตองการพัฒนาหรือ
แกไข อาทิ ปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความรูดานกฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐาน สุขภาพกาย
สุขภาพจิต การทําบัญชีครัวเรือน ฯลฯ
2. แผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรวมกับชุมชนในการกําหนดหัวขอศึกษาวิจัยและสงเสริมการบริการวิชาการใหมีความ
เหมาะสมกับความจําเปนของชุมชน ทองถิ่น และบริบทของสถาบัน ดวยการสนับสนุนใหคณะ/หนวยงาน
ปรับปรุงการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการแสวงหาความรูใหม ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทองถิ่น สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม โดยมุงเนนการสรางรายไดเพื่อพึ่งพาตนเอง การพัฒนาความรูและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถนํามาประยุกตใช รวมทั้งยกระดับความอยูดีกินดีของประชาชนและสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น

3

3. แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สงเสริมใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณคาโดยการปลูกฝง
คุณลักษณะตางๆ เชน ใหมีความมุงมั่น ใฝใจเรียนรูมีคุณธรรม และมีจิตอาสาที่ตองการชวยเหลือผูอื่นหรือนึก
ถึงสวนรวม พรอมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปญญาเพื่อสาธารณประโยชน ใชโจทยหรือปญหาของชุมชน
ในการทํากิจกรรมอาสาพัฒนา บําเพ็ญประโยชนโดยผานการเขารวมกิจกรรมในรูปแบบตางๆ
3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นแบบบูรณาการอยางสรางสรรคกับชุมชน
ทองถิ่นผูประกอบการและจังหวัด เพื่อใหเขาใจถึงวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนาที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
3.2 กิจกรรมสรางความเปนพลเมืองใหกับนักศึกษา รูจักสิทธิ หนาที่ เคารพในศักดิ์ศรีและ
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
3.3 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะทางรางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
สื่อประชาสัมพันธ
- จดหมายขาว
- แผนพับ
- เว็ปไซตคณะ/โซเชียลมีเดีย

การใหบริการกับชุมชน
สํารวจความตองการของชุมชน

หนวยงานภายนอกติดตอขอรับบริการ

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดกิจกรรม

นําผลจากการสํารวจเขาที่ประชุม
คณะกรรมการฝายบริการวิชาการ
แผนการให้ บริการวิชาการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงานตอที่
ประชุมและเพื่อขอขอเสนอแนะ
มีการนําโครงการบริการ
วิชาการมาใชประโยชนใน
การเรียนการสอน

มีการนําโครงการบริการ
วิชาการไปใชประโยชนในการ
วิจัย

มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
1.รอยละของโครงการ (ไมนอยกวารอยละ 80)
2.รอยละของอาจารยที่มีสวนรวม (ไมนอยกวารอยละ 5)
3.รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวม (ไมนอยกวารอยละ 5)

นําผลไปปรับปรุงในการวาง
แผนการจัดการครั้งตอไปแผนการ
จัดการครัง้ ต่อไป
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ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะสาธารณสุขศาสตรศาสตร มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ
1. โครงการสํานึกรักสุขภาพรักษชุมชน
กลุมเปาหมายของการใหบริการวิชาการ ไดแก
1. ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. หนวยงานภาครัฐที่ขอความรวมมือ
4. คณะสาธารณสุขศาสตรศาสตร มีโนบายที่เนนการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ ใหการ
บริการวิชาการมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพื้นที่ก็ได
6. ในการจัดทําโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายกอน เพื่อให
โครงการตางๆ สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง
7. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ อาจเปนโครงการแบบใหเปลา โครงการที่เก็บคาลงทะเบียน
บางสวน หรือเปนโครงการที่เก็บคาลงทะเบียนเต็มจํานวน เปนโครงการที่กอใหเกิดรายได เปนโครงการความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเปนโครงการที่เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับองคกร/หนวยงานภายนอกก็ได
การดําเนินโครงการและการรายงานผล
1. การพัฒนาระบบและกลไกบริการทางวิชาการแกสังคมของแตละคณะ/หนวยงาน ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/
หรือการใหบริการวิชาการแกสังคมไปสูการเขียนตํารา หรือสื่อเผยแพรความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจาก
การเขียนตําราหรือสื่อเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการเรียนการสอนหรือการวิจัย ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่
ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ใหคณะ/หนวยงาน ทําหนาที่กํากับ ติดตาม ดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ใหเปนไป
ตามแผนงาน ทั้งนี้การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการระดับคณะ/หนวยงาน
เปนหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วันนับจากวันเสร็จ
สิ้นโครงการ
3. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ กําหนดใหมีประเด็นหลักในการวัดผล
3
ประเด็นไดแก ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจ และการนําความรูไปใช ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดที่
3.1.1.1 ของ ก.พ.ร. กําหนด
4. การดําเนินตามโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ อาจมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทั้ง
ที่มาจากหนวยงานผูประเมินภายนอกและจากนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

6

แผนบริการวิชาการตามยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาและความตองการของทองถิ่น
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
1

โครงการสํานึกรัก
สุขภาพรักษชุมชน

50,000

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
มิ.ย.60-31 ส.ค. 60

ผูรับผิดชอบ
อาจารย นิตยา แสงประจักษ

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)
(ใสลูกศรในชวงเวลา
ปฏิบัติงาน)แผนการใชจาย

ป พ.ศ. 2559

ป พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)
(ใสจํานวนเงินในชวงเวลา
ปฏิบัติงาน)
1.วางแผนการดําเนินการ (P) (แผนงาน)
(แผนการเบิกจายเงิน)
2.การดําเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)
(แผนการเบิกจายเงิน)
3.การติดตาม ประเมินผล (C) (แผนงาน)
(แผนการเบิกจายเงิน)
4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล
การติดตาม (A) (แผนงาน)
ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิตโครงการ (Output)
เชิงปริมาณ
-จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ (ครั้ง) 1 ครั้ง
- จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการ(คน/หนวยงาน)250(คน)
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เชิงคุณภาพ (รอยละ)
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ผูรับบริการ (ตองไมต่ํากวารอยละ 75) รอยละ80
เชิงเวลา(รอยละ)
- รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด (ตองไมต่ํากวารอยละ 75) รอยละ 80
เชิงคาใชจาย(บาท)
- งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)

ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

หนวย
- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จัดเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
โครงการ/
กิจกรรม
- ความพึงพอใจโดยภาพรวมตอการจัดโครงการ/กิจกรรมดานการบริการ วิชาการ โครงการ/
กิจกรรม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ โครงการ/
สอน
กิจกรรม
- จํานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่พัฒนาและเสริมสรางความ เขมแข็ง โครงการ/
แกชุมชน
กิจกรรม
- เผยแพรขาวการดําเนินงานบริการวิชาการของคณะ ขาวสาร ขอมูล
ขาวสารขอมูล
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกชม
ุ ชนรวมกับมหาวิทยาลัย
โครงการ/
กิจกรรม

คาเปาหมาย
1
มากกวารอยละ
3.51
1
1
2
1
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บรรณานุกรม
- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
- รายงานการสํารวจความตองการดานบริการวิชาการแกสังคม
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แผนบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
อาจารย ดร.กฤษณา วุฒิสินธ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร
รองคณบดี
ผูจัดทํา
คณะกรรมการบริหารงานดานบริการวิชาการแกสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร
วิเคราะหขอมูล / รูปเลม
อาจารยนิตยา แสงประจักษ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
นางสาวธรรณญธร ดลปดชา เจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ธันวาคม 2559

