แผนดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
ประจำปีกำรศึกษำ 2560

คำนำ
การบริก ารวิชาการแก่ สัง คมเป็นหนึ่งในภารกิ จ หลัก ที่ ส าคัญ ประการหนึ่งของสถาบั นอุดมศึก ษาที่
มหาวิท ยาลั ยเวสเทิ ร์ น ได้ ให้ ค วามส าคั ญ และได้ด าเนิ น การมาอย่ างต่ อเนื่ อ งตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา
และนับวันภารกิจด้านนี้จะทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึกษา และภารกิจด้าน
การวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในรูปแบบต่าง ๆ ตามจุดเน้นของส่วนงานต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการทั้งในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒ นาชุมชนและสังคมให้มี
ศักยภาพในการดารงชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมที่ดีขึ้น
จึงได้จัดทาแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนา
ความรู้สู่ชุมชน และสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำรบัญ
หน้ำ
แผนพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ
แผนและเป้าหมาย
โครงสร้างงานบริการวิชาการ
กลไกการทางานตามแผน
นโยบายแผนพัฒนาการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
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แผนพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ
หลักการและเหตุผล
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมความรู้ มีบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ
การนาหลักวิชาการที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกมาทาประโยชน์สู่สังคมจึงนับเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่ง ที่
กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอนทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลั ยมี แผนการด าเนิ น ภารกิ จ การให้ บ ริก ารวิช าการแก่ สั ง คม เพื่ อยกระดับ คุณ ภาพของ
ประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น โดยจัดทารูปแบบของการบริการจัดฝึกอบรม เป็นการที่สถาบันการศึกษา และ
สถาบันอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งของชุมชน หรือ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือ ทาหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาของชุมชนในด้านวิชาการ หรือ การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ มีการนาองค์ความรู้จากการพัฒนาหลั กสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสังคม รวมทั้ งได้นาองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปในการให้บ ริก ารทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชน และเมื่อได้ให้บ ริการวิชาการแก่สังคมแล้ว ได้มีการนาเอาประสบการณ์จากการให้บ ริการ
วิชาการนั้น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือากรวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ
รายวิชา หรือหลักสูตรต่อไป
ดังนั้นเพื่ อเป็นการพัฒ นางานด้านการบริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีป ระโยชน์
โดยตรงต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนางานด้านการบริการทางวิชาการของ
คณะให้มีศักยภาพสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการของสถาบัน จึงมีความจาเป็นต้องจัดทา
แผนพัฒนาด้านการบริการทางวิชาการขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
2. ให้บริการที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
4. ประสานงานกับเครือข่ายด้านองค์การทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ทุกตาแหน่ง ในฝ่ายบริการวิชาการให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีทักษะในการทางานอย่างต่อเนือ่ ง
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก
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2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานบริการทางบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและแผนกลยุทธ์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อติดตามผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและนาไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ น าความรู้ ที่ ได้ ด้ านมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คม และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนาเอาความรู้ ไปประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาแก่สังคมส่วนรวมได้
6. เพื่อบูรณาการการบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
แผนและเป้าหมาย
1. เป็นมหาวิท ยาลัยที่ ส ามารถให้ ก ารบริก ารทางวิช าการที่ มี ป ระสิท ธิภาพ และเป็นที่ ยอมรับ ของ
หน่วยงานภายนอก
2. การบริก ารทางวิชาการของมหาวิท ยาลัยมีคุณภาพสามารถรองรับ ความต้องการงานบริก ารทาง
วิชาการของชุมชน และสังคมได้
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นสถานบริการทาวิชาการ
ที่มีมาตรฐานรองรับโครงการบริการทางวิชาการในเขตพื้นที่ภาคกลางได้
4. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และศิษย์เก่า
สัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม
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โครงสร้างงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สานักวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริการแก่ชุมชน

งานบริการภาครัฐ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ

ชุมชน

อื่น ๆ

คณะวิชา

งานบริการภาคเอกชน

บริษัท และองค์การต่าง ๆ
อื่น ๆ

วัด/โรงเรี ยน

งานบริการวิชาการภายใน

งานบริการมหาวิทยาลัย

งานให้คาปรึกษาด้านวิชาการ

ด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพของอาจารย์

กลไกการทางานตามแผน
1. สารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ/ภาคเอกชน/หน่วยงานวิชาชีพ
2. นาผลการสารวจมาใช้พิจารณาในการกาหนดทิศทางพร้อมจัดทาแผนการบริการวิชาการสู่สงั คม
เพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. ประสานงานติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกหน่วยงานเพื่อเป็นวิทยากรในการให้บริการ
วิชาการสู่สงั คม
4. ประเมินความพึงพอใจของใช้บริการวิชาการสูส่ ังคมที่มีตอ่ กระบวนการดาเนินงาน
5. การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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6. นาผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการวิชาการสูส่ ังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการสู่สงั คมในครัง้ ต่อไป
7. ติดตามการนาความรู้จากการบริการวิชาการสู่สงั คมที่นาไปใช้ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการสู่สงั คม เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนากลไกการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป
ผู้รับผิดชอบหลัก
- สานักวิจัยและบริการวิชาการ
- คณะวิชา
- หน่วยงานต่าง ๆ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัย และคณะมีนโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนงานบริการทางวิชาการอย่าง
ชัดเจน
2. ทุกสาขาวิชามีศักยภาพที่เอื้อต่อการจัดทาโครงการบริการวิชาการ
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการ
4. มีเครือข่ายความร่วมมือการบริการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
จุดอ่อน
1. ขาดการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินงานในทุกระดับ
ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการวิชาการที่มาจากงานวิจัย
2. ขาดกลไกกระตุ้น/แรงจูงใจการดาเนินงานด้านบริการทางวิชาการของบุคลากรภายในคณะ
3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก
ทาให้การส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิขาการยังไม่เต็มที่
โอกาส
1. งานบริการวิชาการเป็นที่ต้องการของชุมชน สังคมและหน่วยงานต่าง ๆ
2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ที่เป็นคู่ความร่วมมือกับคณะต่างๆ
3. มีงบประมาณภายนอก จากหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
4. มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการบริการวิชาการต่อชุมชน
อุปสรรค
1. เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงขาดการสนับสนุนงบประมาณบริการวิชาการจากภาครัฐ
นโยบายแผนพัฒนาการบริการวิชาการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการวิชาการ และส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
งานด้านอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การวิจัย การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่ อ
เป็นการลดภาระการทางานของบุคลากร แต่เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน และผูร้ ับบริการ
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ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. โครงการ/กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะตาม
นิยามที่ สมศ., และ สกอ. กาหนด
2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่
2.1 นักศึกษาปัจจุบัน
2.2 บุคลากรภายในคณะ / มหาวิทยาลัย
2.3 ศิษย์เก่า
2.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น
2.5 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น
2.6 บุคคลทั่วไปที่สนใจ
3. เน้นการบริการทางวิชาการแบบบูรณาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกก็ได้
5. ในการจัดทาโครงการบริการวิชาการ ต้องศึกษาความต้องการของกลุม่ เป้าหมายก่อนเพื่อให้โครงการ
ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
6. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ได้แก่
6.1 โครงการแบบให้เปล่า
6.2 โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนบางส่วน หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจานวน
6.3 เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้
6.4 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร/หน่วยงานภายนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สังคม
เป้าประสงค์
(1) เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ สังคม
(2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
หน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
(3) เพื่อพัฒนาพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพความรู้และการนาไปใช้ให้สังคม
(4) เพื่อส่งเสริมการจัดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระยะ
สั้นและการจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชี้วัด
1. จานวนหน่วยงานคณะวิชาที่มีความร่วมมือกับ
เครือข่ายการบริการวิชาการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากผูร้ ับบริการวิชาการแก่
ชุมชนขององค์กรต่าง ๆ ≥ 3.51
3. จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทุกหลักสูตรต่อปี
การศึกษามีงานวิจัยที่บรู ณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการนาวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น
4. จานวนหัวข้อในหลักสูตรมีการจัดอบรมในระยะสั้น
และการจัดอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง≥ 1 เรื่อง
5.ร้อยละของโครงการมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
6.ความพึงพอใจจากผู้รบั บริการวิชาการแก่ชุมชนของ
องค์กรต่าง ๆ ≥ 4.00
7. จานวนงานวิจัยที่บรู ณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนต่อปีการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร
8. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

การติดตามประเมินผล
ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูก่ ารปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานของบริการวิชาการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ (มาตรการ) เป้าประสงค์ โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนดต่อคระ
กรรมการประจาฝ่ายงานบริการวิชาการ ตามลาดับ
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันกาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของ
การให้บริการวิชาการ

P
คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดทาแผนด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การเป้าหมาย

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมาย

D
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์การเป้าหมายเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการนาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย

C

ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

A

ปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

