โครงการ “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครัง้ ที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 Green Nimman CMU Residence
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-------------------------------1. ชื่อโครงการ โครงการ “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ
ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5394 2872, 0 5394 2874-5, 0 5394 2865
โทรสาร 0 5394 2872, 0 5394 2874, 0 5394 2865
e-mail : vijai.cmu@gmail.com
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
2.3 นางอรกานต์ ไชยยา
2.4 นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
2.5 นางสาวอุษา ยาสิทธิ์

ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
โทร. 080-4919595
e-mail : suraphol.s@cmu.ac.th
รองผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
โทร. 065-6636535
e-mail : panuphan.p@cmu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร. 089-4321133
e-mail : orakarn.c@cmu.ac.th
หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรม
โทร. 081-1665525
e-mail : rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
หัวหน้างานวิจัยและที่ปรึกษา
โทร. 089-4329567
e-mail : usa.yasid@cmu.ac.th

3. หลักการและเหตุผล
จากการร่ วมลงนามในบั นทั กความเข้าใจด้ านการบริ การวิชาการระหว่ างเครื อข่ายบริ การวิ ชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย (Memorandum of Understanding in Academic Service of University
Academic Service Network of Thailand) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย 29 สถาบัน
เครือข่าย และมีสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
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ภายหลังจากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย จานวนทั้งสิ้น 37 สถาบัน โดย
เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยได้มีกิจกรรมด้านบริการวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุก ปี ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายและเกิ ดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริการงาน
บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กระทรวงศึกษาธิการที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มีเป้าหมายให้ระบบการศึกษาไทยและคนไทยสามารถ
เข้าถึงการศึกษา มีความเท่าเทียม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศ
ไทยก้าวข้ามกับดักความยากจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามประเด็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โดยภารกิจของเครือข่ายบริการวิชาการ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ให้กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็ นหน่วยสาคัญ ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งเครือข่ายบริการวิชาการเป็นถือว่าเป็นช่องทางในการบูรณาการพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละ
สถาบันให้สามารถผลิ ตและพัฒนาก าลั งคนให้ มี คุณภาพและสมรรถนะสู ง สร้ างงานวิ จัย ขยายองค์ ความรู้
สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ รองรับโอกาสและความท้าทายบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ในฐานะ
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกสาคัญที่ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เห็นควรอย่างยิ่งที่เครือข่ายบริการวิชาการ
จะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กาหนดทิศทางนวัตกรรมการให้บริการวิชาการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและร่วมบูรณาการองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านคน
งบประมาณ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
ตามแผนการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ยังมีประเด็นสาคัญสาหรับการนาผลงานวิชาการรับใช้สังคม
เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานวิชาการรับใช้สังคมเกี่ยวกับผลงานวิชาการ
ในสายการรับใช้สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างผลงานวิชาการรับใช้สังคมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 เพื่อให้เครือข่ายบริการวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานบริการวิชาการรับใช้สังคมต่อไป
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และร่ วมก าหนดทิ ศ ทางความร่ วมมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ
ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนผลงานบริการวิชาการเพื่อสังคม
(Cooperate Social Responsibility : CSR) กับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 เพื่ อ เป็ น การเชื่ อมโยงองค์ ความรู้ นวั ตกรรม เทคโนโลยี บุค ลากร และผู้ เ ชี่ย วชาญ โดยการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
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5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา
จานวน 37 แห่ง
5.2 ผู้สนใจทั่วไป
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน
6. กิจกรรม
6.1 การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์
6.2 ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2561
6.3 กิจกรรมความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี การขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน และสถานที่จัดประชุม/กิจกรรม
ระหว่ า งวั น ที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ อ งทองกวาว ชั้ น 2 Green Nimman CMU
Residence ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้แนวทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
8.2 ได้แนวทางและกระบวนการทางการขั บเคลื่อนผลงานบริการวิชาการเพื่ อสัง คม ( Cooperate
Social Responsibility : CSR) กับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
8.3 ได้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และกาหนดแนวทาง กิจกรรมความร่วมมือ
ทางด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย
2) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนามี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อการจั ด ประชุม สั ม มนา ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9.2 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่มีภารกิจหลักด้านบริการวิชาการ
แก่สังคมมาเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 37 แห่ง และกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 5 จานวนไม่น้อยกว่า 60 คน
10. การประเมินผล
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ดาเนินโครงการ

3

