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คานา
คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ มี พั น ธกิ จ ในการบริ ก ารทางวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคม โดยมีการให้บริการทางด้านการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น และให้บริการ
อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการให้แก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ได้จัดทาแผนบริการวิช าการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น เพื่อตระหนักถึงความสาคัญ
ของการให้บริการวิชาการ แก่สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการระหว่างกัน เพื่อให้งานบริการวิชาการ
หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เชื่อมโยงสู่การพัฒนานาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
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ข้อมูลพื้นฐานของคณะ
1. ชื่อหน่วยงาน
ภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Faculty of Liberal Arts
2. ประเภทหน่วยงาน
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
3. สถานที่หรือพื้นที่ตั้ง:
อาคารฟ้าแดดสงยาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ที่อยู่ 13 หมู่ 14 ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
4. เหตุผลความจาเป็นในการขอจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งศาสตร์เหล่านี้เดิมทีจัดการเรียนการสอนกระจายอยู่ใน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์เดิม คือ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
เดิม คือ คณะเทคโนโลยีสังคม
เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์ สามารถดาเนินพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับคุณค่า มีความ
สานึก ความภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งแสวงหาแนวทางการพัฒนาและ
บูรณาการเทคโนโลยีพื้นบ้านร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) อันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยจะสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงมิติความสัมพันธ์ด้านสังคม และวัฒนธรรมในหมู่ชาติสมาชิกต่อไป
คณะศิลปศาสตร์ มีสาขาวิชาในสังกัดดังต่อไปนี้
1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3) สาขาวิชานิติศาสตร์
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5) สาขาวิชารัฐศาสตร์
6) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
8) สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9) สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
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5. วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพด้านภาษาและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ การบริหาร
ปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ พัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการบนพื้นฐานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงความร่วมมือในท้องถิ่นและภูมิภาค”
6. พันธกิจ
1) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพด้านภาษา
และการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ การบริหารปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่หลากหลายสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและ
ภูมิภาคและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคี
3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและบริการ การ
บริหารปกครองและการพัฒนาท้องถิ่น สู่ท้องถิ่น และภูมิภาค
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
แผนงานการให้บริการวิชาการ
1. แผนงานบริการชุมชนสังคม
ส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการมีจิตสานึกความรับผิดชอบทางสังคม ให้กับบุคลากร และนิสิตนักศึกษา
ในการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงและออกไปสัมผัสกับปัญหาชุมชนสังคม ในรูปแบบของ “การเรียนรู้ด้วยการ
ให้บริการสังคม” (Service-Learning) ด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาหรือทักษะที่ดีให้เกิดกับนิสิต
นักศึกษา โดยผสานเข้ากับการให้ “บริการชุมชน” (Community Service) ในด้านต่างๆ ที่ชุมชนต้องการ
พัฒนาหรือแก้ไข อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐาน สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต การทาบัญชีครัวเรือน ฯลฯ
2. แผนงานศึกษาวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในการกาหนดหัวข้อศึกษาวิจัยและส่งเสริมการบริก ารวิชาการให้มีความ
เหมาะสมกับความจาเป็นของชุมชน ท้องถิ่น และบริบทของสถาบัน ด้วยการสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน
ปรับปรุงการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการแสวงหาความรู้ใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง การพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถนามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
3. แผนงานกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ ที่มีคุณค่าโดยการปลูกฝัง
คุณลักษณะต่างๆ เช่น ให้มีความมุ่งมั่น ใฝ่ใจเรียนรู้มีคุณธรรม และมีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือนึก
ถึงส่วนรวม พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้โจทย์หรือปัญหาของชุมชน
ในการทากิจกรรมอาสาพัฒนา บาเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
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3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์กับชุมชน
ท้องถิ่นผู้ประกอบการและจังหวัด เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
3.2 กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองให้ กับนิสิตนักศึกษา รู้จักสิทธิ หน้าที่ เคารพในศักดิ์ศรี
และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3.3 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม
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แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

สถานทีจ่ ัด
กิจกรรม/
โครงการ
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

งบประมาณ

ระยะเวลา
ในการ
ดาเนินงาน

60,000

18 ธ.ค.62

20,000

17-18
ธ.ค.62

1

โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดโี อ
เพื่อนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) อย่างมืออาชีพ

3

โครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาความ
ยั่งยืนสู่ชุมชน

อาจารย์/บุคลากร/ครู โรงเรียนกมลาไสย
นักศึกษา/นักเรียน/

24,600

11 ก.พ.63

4

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดทาแผน
กิจกรรมแก่คณะกรรมการนักเรียนมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนเครือข่าย

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

40,000

11 ก.พ.63
และ
25 ก.พ.63

5

โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลใน
ยุค Thailand 4.0

อาจารย์/ บุคลากร/
นักศึกษา/

1. โรงเรียนเมือง
สมเด็จ
2. โรงเรียนเขาวง
พิทยาคาร
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

25,000

12 ก.พ.63

6

โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ อาจารย์/ นักศึกษา/
บริการวิชาการแก่โรงเรียนท้องถิ่นในเครือข่าย
ครู/นักเรียน
MOU จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนบ้าน
หนองกุงใหญ่

3,400

21 ก.พ.63

อาจารย์/บุคลากร/ครู
นักศึกษา/ครู/
ประชาชน/
อาจารย์/ นักเรียน/
บุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 321 คน
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สาขาวิชานิเทศ 1.จานวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน
ศาสตร์
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
3.00
สาขาวิชา
นิติศาสตร์

1.จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 96 คน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สาขาวิชารัฐ 1.จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อย
ประศาสน ละ 80 คิดเป็น 200 คน
ศาสตร์
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สาขาวิชาภาษา 1.จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ นักศึกษา
ต่างประ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1,2ฐ3 และ 4
เทศ
จานวน 48 คน และคณะกรรมการดาเนินงาน
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 85
สาขาวิชา
1.จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 59 คน
ภาษาต่างประเทศ 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 85
4
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โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์
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โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษและเรียนวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อ
การศึกษาพัฒนาสูส่ ากล ในยุค Thailand 4.0

คณาจารย์/ครู/
เจ้าหน้าที่/นักเรียน/
นักศึกษา
อาจารย์/บุคลากร/
นักศึกษา

โรงเรียนแก้วเสด็จ
พิทยาคม

30,000

28 ก.พ.63

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

16,400

16 มี.ค.63

เทศบาลตาบลโพน
อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
บ้านนาจารย์
อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

20,400

มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

78,000
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โครงการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
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โครงการบูรณาการเพื่อสร้างจุดเน้น นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์/
บุคลากร/นักศึกษา/
ครู/นักเรียน
ผู้นาชุมชน/
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวของชุมชน
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โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทาง
กฎหมาย ครั้งที่ 5

อาจารย์/นักศึกษา/
ครู/นักเรียน

20,000

สาขาวิชา
ภาษาต่างประ
เทศ
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเ
ทศ

1.จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 คิดเป็น 200 คน
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

- นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1, 2,
และ 3 จานวน 33 คน
- คณะกรรมการดาเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะ
ศิลปศาสตร์ จานวน 10 คน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 85
20 มิ.ย.63
สาขาวิชา
1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
นวัตกรรมเพื่อการ 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
พัฒนาท้องถิ่น
1-31
สาขาวิชา
1.ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
ก.ค.63
นวัตกรรมเพื่อ ของชุมชน บ้านาจารย์ อาเภอเมือง จังหวัด
การพัฒนา กาฬสินธุ์ จานวน 30 คน
ท้องถิ่น
2.ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้วยนวัตกรรม ร้อยละ 80
6-7 ส.ค.63
สาขาวิชา
1.จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่ต่ากว่า
นิติศาสตร์ ร้อยละ 80
2.ได้รับรางวัลการแข่งขัน ร้อยละ 80
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แผนการนาไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวีดีโอเพื่อนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) อย่างมืออาชีพ
โครงการกฎหมายเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดทาแผนกิจกรรมแก่คณะกรรมการนักเรียน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย
โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากลในยุค
Thailand 4.0
โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการบริการวิชาการแก่โรงเรียนท้องถิ่น
ในเครือข่าย MOU จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการบริการวิชาการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนวัฒนธรรมตะวันตก
เพื่อการศึกษาพัฒนาสู่สากล ในยุค Thailand 4.0
โครงการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โครงการบูรณาการเพื่อสร้างจุดเน้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
โครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ 5

การใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ
การเรียน
ชุมชน/
การวิจัย
การสอน
สังคม





ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์







สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์





สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ





สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ





สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ





สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ





สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
สาขาวิชานิติศาสตร์
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ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นคณะฯ จึงได้
กาหนดระบบและกลไก หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ เป็นการให้บริการวิชาการที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัย สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม คณะศิลปศาสตร์จึงมีการจัดระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินการบริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้ระบบ PDCA : Plan-DoCheck-Act มีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) คือ วางแผนการให้บริการวิชาการ กาหนดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ที่สามารถวัดความสาเร็จของโครงการได้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาและผลการสารวจความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
2. การดาเนินงานตามแผน (Do) คือ ปฏิบัติการตามแผนการให้บริการวิชาการ ตามโครงการ
และกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดย
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจะต้องวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วง
การดาเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานรายตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสิน
ว่าการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) คือ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน โดยการนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ผลการดาเนินงานว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุง
ต่อไปอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
กลไก หมายถึง การดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
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ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการกาหนดรอบการดาเนินงาน
บริการวิชาการตามนโยบาย จุดเน้นของคณะ
สารวจความต้องการชุมชนและเปิดรับการร้องขอจากชุมชน
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการจัดทาแผนบริการวิชาการตาม
พันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการ/การร้องขอของชุมชน(P)
เสนอแผนบริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจาคณะ(P)
คณะจัดทาโครงการบริการวิชาการตามแผน (P)
(ระบุการบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย)
ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่รับบริการ

ประชุมวางแผนการทางานกับ
กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่รับบริการ

ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน (D)
ประเมินผลการดาเนินโครงการ และประเมินผลติดตามประโยชน์/
ผลกระทบจากการให้บริการวิชาการ (C)
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ (C)
สรุปบทเรียน/องค์ความรู้การบริการวิชาการ และถ่ายทอดสู่
บุคลากรในหน่วยงาน และสาธารณชน (C)
นาผลประเมินไปพัฒนากระบวนการและปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการวิชาการ (A)
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