คูม่ อื หน่วยบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการแก่สงั คม

วิทยาลัยนวัตกรรมสีอ่ สารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยบริการวิชาการ
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คู่มือหน่ วยบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการแก่ สังคม
เนื่องด้ วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีพนั ธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้ บริการ
ทางวิชาการ รวมทังเข้
้ าไปมีสว่ นร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้ างเสริมภูมิปัญญาให้ เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทาง
วิชาการและหลักการให้ การศึกษาแก่ประชาชนดังนันวิ
้ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมซึง่ เป็ นหน่วยงาน
หนึง่ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จึงมีนโยบายสนับสนุนการให้ บริการวิชาการแก่สงั คม ซึง่ เป็ น
หนึง่ ในภารกิจหลักอย่างหนึง่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เพื่อให้ เป็ นการสอดคล้ องกับพันธกิจหลักด้ านหนึง่ ของมหาวิทยาลัยคือ

การมุ่งยกระดับ

เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่ งเสริมการศึกษาและถ่ ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น
ประชาชน ทัง้ ในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด “หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย ” เพื่อ
น้ อมนํา “ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ มาแปรสูภ่ าคปฏิบตั อิ ย่าง
เป็ นรูปธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จึงเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาสังคมและชนบทใน
แต่ละจังหวัด ซึง่ เป็ นการบูรณการทํางานร่วมกับชุมชนและภาคีตา่ ง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนในด้ าน
วิชาการหรื อการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้ มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ อย่าง
ยัง่ ยืน นอกจากเป็ นการทําประโยชน์ให้ แก่สงั คมแล้ ววิทยาลัยฯ ยังได้ ประโยชน์ทงเป็
ั ้ นการเพิ่มพูน
ความรู้ประสบการณ์อนั จะนําไปสูก่ ารพัฒนาการเรี ยนการสอนพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาองค์ความรู้
ด้ านงานวิจยั อีกด้ วย
ลักษณะของหน่ วยบริการวิชาการ
เป็ นหน่วยงานหนึง่ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มี
วัตถุประสงค์ในการให้ บริ การวิชาการแก่นิสิต บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในด้ านงานวิชาการ ทังยั
้ งมีนโยบายสนับสนุนคณาจารย์ให้ การบริการรูปแบบ
ต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
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เนื ้อหาวิชาการที่ให้ บริ การต้ องมีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรื อการพัฒนาความรู้ตลอดจนความ
เข้ มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จดั ได้ มี
การบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่น ๆ เช่นการเรี ยนการสอน การวิจยั และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
โดยยกให้ หารบริ การวิชาการเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 คือ การสร้ างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
แนวทาง/หลักเกณฑ์ ในการให้ บริการแก่ สังคมของวิทยาลัยฯ
 มีวตั ถุประสงค์ในการให้ บริการแก่นิสิต บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
ด้ านงานวิชาการ
 โครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการที่จดั ควรมีการบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่นๆ เช่น
การเรี ยนการสอน การวิจยั การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ควรกําหนดให้ มีกิจกรรมการนําความรู้ที่ได้ จากการ
เรี ยนการสอนไปให้ ความรู้แก่ประชาชน หรื อจากการนําความรู้ที่ได้ จากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ มาใช้ ในการเรี ยนการสอน
 โครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการ ควรกําหนดให้ มีการนําความรู้ ประสบการณ์จาก
การจัดโครงการบริ การวิชาการมาพัฒนาต่อยอดสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผา่ น
กระบวนการวิจยั หรื อการนําความรู้จากการวิจยั ไปสูก่ ารบริการวิชาการแก่สงั คม หรื อ
นําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม
 เนื ้อหาวิชาการที่ให้ บริการต้ องเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่สอนในวิทยาลัยฯ
 มีบคุ ลากรในวิทยาลัยฯ 2 ท่านขึ ้นไปต่อการทํากิจกรรมต่อโครงการ
 โครงการที่จดั ทําต้ องเป็ นการให้ บริการวิชาการที่ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
 โครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สงั คมที่จดั ควรมีการบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนใน จังหวัดสระแก้ ว จังหวัดนครนายก และจังหวัดเชียงใหม่
 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สงั คมที่จดั อาจเป็ นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกได้
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ข้ อปฏิบัตแิ ละภาระหน้ าที่
หน่วยบริการวิชาการ ได้ กําหนดให้ มี ข้อปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องและความรับผิดชอบงานต่างๆ รวมทังมี
้
ขันตอนการดํ
้
าเนินงาน ดังนี ้
1. วางแผนโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการบริการวิชาการที่เหมาะสมและตอบสนองความ
ต้ องการ ให้ แก่นิสิตและบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรวมทังชุ
้ มชนภายนอก
องค์กร
1.1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานในหน่วยบริการวิชาการ เพื่อร่วมกันพิจารณา
ประเด็นที่จะบรรลุในแผนการจัดการโครงการและกิจกรรม โดยนําผลประเมินและสํารวจ
ของปี ที่ผา่ นมา มาประกอบในการจัดทําแผน
1.2. กําหนดงบประมาณในการจัดโครงการแต่ละโครงการ
1.3. ลงมติความเห็นชอบในแผนการจัดโครงการและกิจกรรมในหนึง่ ปี การศึกษา
2. นําเสนอโครงการที่มีการลงมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการหน่วยบริการวิชาการต่อ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2.1. เขียนโครงการโดยระบุผ้ รู ับผิดชอบและคณะกรรมการในการจัดโครงการนันๆ
้
2.2. นําเสนอโครงการต่อคณบดี
2.3. เบิกงบประมาณในการจัดโครงการ
3. ติดต่อประสานงานด้ านงานบริ การวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ในการให้ และรับบริการวิชาการ
3.1. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินรายการ เช่น ผู้
ดําเนินรายการ, วิทยากร เป็ นต้ น
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3.2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการเตรี ยมอุปกรณ์และสถานที่
ที่ใช้ ในการจัดโครงการหรื อกิจกรรม
3.3. จัดซื ้อวัสดุอปุ กรณ์หรื อจัดจ้ างหน่วยงานในการจัดโครงการ
3.4. ตรวจรับวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดโครงการอย่างละเอียดและถี่ถ้วน
4. จัดและดําเนินงานด้ านบริ การวิชาการที่เป็ นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.1. กํากับดูแล ความเรี ยบร้ อยก่อนและหลังการดําเนินโครงการ
4.2. บันทึกภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่อนไหวในขณะที่ดําเนินโครงการ
4.3. แจกและรวบรวมแบบสํารวจประเมินผลการดําเนินโครงการและผลกระทบต่อชุมชน
รวมทังความต้
้
องการการบริการวิชาการจากทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลังจากได้ มีการดําเนินโครงการแล้ ว
5. สรุปโครงการบริ การวิชาการ หรื อกิจกรรม ในแต่ละครัง้
5.1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการประเมินผลการดําเนินโครงการและผลกระทบต่อ
ชุมชน เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและงานวิจยั รวมไปถึงการตอบสนอง
ความต้ องการของนิสิต บุคลากร สังคมและชุมชน โดยสามารถนําความรู้ที่ได้ มาใช้ เพื่อ
เสริ มสร้ างความมัน่ คงและเข้ มแข็งแก่สงั คม ชุมชน ประเทศชาติ
5.2. วางแนวทางในการพัฒนางานบริการวิชาการของโครงการบริการวิชาการ จากผลสํารวจ
5.3. จัดทํารายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ หรื อกิจกรรม ในแต่ละครัง้
5.4. ปิ ดงบประมาณในการดําเนินโครงการแต่ละครัง้
6. ประสานงานกับฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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6.1. รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับโครงการบริการวิชาการ เพื่อใช้ ใน
การประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานบริการวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมออก
สูส่ าธารณชน
7.1. ตีพิมพ์ในวารสารของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
7.2. แสดงในหน้ า Website ของทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
8. ดําเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงานของหน่วยบริการวิชาการในหนึง่ ปี การศึกษา 12 เดือน (มิถนุ ายน –
พฤษภาคม) ของทุกปี
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