คู่ มื อ การ ฏิ ั ิ ง าน
้ า น ริ ก ารวิ ช าการ

ง าน ริ ก า รวิ ช าก าร ค ณ ะศิ ล ศ าส ตร์
ม ห าวิ ท ย าลั ย นร าธิ ว าส รา ชน ค ริ น ท ร์
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คำนำ
การ฿หຌบริการวิชาการกสังคมป็นหนึไง฿นภารกิจหลักของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ซึไง฿หຌบริการวิชาการกชุมชน ละสังคมตามความรูຌความชีไยวชาญของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ พืไอ
ตอบสนองตอบริ บ ททางสั งคมละการปลีไ ยนปลงทีไกิดขึๅน ตลอดจนสอดคลຌ องกับ พั นธกิจของมหาวิทยาลั ย
คูมือการปฏิบัติงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ จัดทำขึๅนดยมีวัตถุประสงค์พืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ฿หຌกจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุตามผนบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
อันจะสงผลตอประสิท ธิภาพ฿นการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไงานบริการวิชาการ ฿หຌสามารถสนับสนุ นการบริการ
วิชาการของคณะอยางมีประสิทธิภาพละมีนวทางทีไถูกตຌอง

งานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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1

บทนำ
การบริการวิชาการกสังคม ป็นหนึไง฿นภารกิจหลักทีไสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คณะละสถาบันควร
คำนึงถึงกระบวนการ฿หຌบริการวิชาการกสังคม ดยมีการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิ ทยาลัย คณะศิลปศาสตร์
เดຌกำหนดนยบายของการบริการวิชาการเวຌ ฿นประดในยุทธศาสตร์ทีไ ใ บริการวิชาการ วิชาชีพ ทีไมีมาตรฐาน พืไอ
ตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคม฿นสามจังหวัดชายดน฿ตຌพืไอพัฒนาสงสริม ละสนับสนุนกิจกรรม
บริ ก ารวิ ช าการ ฿หຌ ต อบสนองความตຌ อ งการของชุ ม ชนละสั ง คม พืไ อ ตอบจทย์ วิ สั ย ทั ศ น์  ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยละคณะกำหนดเวຌ
คณ ะศิ ล ปศาสตร์ ป็ น คณ ะหนึไ ง ทีไ จั ด ตัๅ ง ขึๅ น ตามป ระกาศ฿นราชกิ จ จานุ  บกษา ฉบั บ กฤษฎี ก า
ิล ม ทีไ แโโ ตอนทีไ แไ ก ลงวั น ทีไ ่ กุ ม ภาพั น ธ์ โ5ไ่ี การจั ด ตัๅ ง ส ว นราชการ฿นมหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าส
ราชนครินทร์ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอขยายอกาสทางการศึกษา฿หຌนักศึกษา฿นขตพืๅนทีไ ใ จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ
ละพืๅนทีไ฿กลຌคียงเดຌมีอกาสศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ละพืไอสนับสนุนการสอน฿นหมวดวิชาศึกษาทัไวเป฿หຌก
คณะตางโ ดยจั ด การรี ยนการสอนรายวิช าศึ กษาทัไ ว เปจำนวน ใ กลุ ม วิช า เดຌ ก กลุ มรายวิช าภาษา เดຌ ก
ภาษาอั งกฤษ ภาษาเทย ภาษามลายู ละภาษาจี น กลุ ม รายวิ ช าสาขาสั งคมศาสตร์ ละกลุ ม รายวิ ช าสาขา
พลศึกษา รวมทัๅงสิๅน ไเ รายวิชา ฿หຌกคณะตาง โ จำนวน 6 คณะ ละจำนวน 1 สถาบัน เดຌก คณะพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ละทคนลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ ละ สถาบันอิสลามละอาหรับศึกษา ตอมา฿น฿นปการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์เดຌปຂดสอนหลักสูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต (ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ )  ล ะ ฿น ป ก า ร ศึ ก ษ า 2560 ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
เดຌปຂดสอนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ิสาขาวิชาภาษามลายูี
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปรัชญา
บัณฑิตมีความรูຌละปัญญา สวงหาละพัฒนาองค์ความรูຌพืไอความจริญงอกงามของสังคม
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตทีไมีความรูຌคูคุณธรรม วิจัย ละนวัตกรรม บริการวิชาการ บูรณาการสูชุมชนละสังคม
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิต฿หຌมีความรูຌ ทักษะละคุณธรรม รับผิดชอบตอตนองละสังคม
2.ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ทีไสนองความตຌองการของสังคม
3.บริการวิชาการพืไอพัฒนาสังคม
4.สงสริมละอนุรักษ์ ภาษา ศาสนาละศิลปวัฒนธรรม
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล฿หຌมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความป็นพหุวัฒนธรรม
อกลักษณ์
ป็นคณะทีไนຌนดຌานสังคมศาสตร์บนพืๅนฐานพหุวัฒนธรรม
นิยามศัพท์
พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทาง ชืๅอชาติ ภาษา ศาสนา ละ
ศิลปวัฒนธรรม
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นยบาย
1. นยบายดຌานการจัดการรียนการสอน : สงสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดย฿ชຌกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาป็นกลเก฿นการบริหารจัดการ
2. นยบายดຌานการวิจัยละงานสรຌางสรรค์ :สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรดำนินการวิจัยละงานสรຌางสรรค์
พืไอพัฒนาองค์ความรูຌ ตลอดจนพืไอพัฒนาการรียนการสอน ละนำเป฿ชຌประยชน์฿นชุมชนละสังคม
3. นยบายดຌานการบริการวิชาการสูสังคม: พัฒนาสงสริม ละสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ พืไอตอบสนอง
ความตຌองการของสังคม
4. นยบายดຌานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม:สงสริม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนา ละศิลปวัฒนธรรม
5. นยบายดຌานการบริหารจัดการ:฿หຌความสำคัญกับการจัดระบบการบริหารจัดการทีไดีดຌวยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1.

พืไอผลิตบัณฑิต฿หຌมีความรูຌ ทักษะละคุณธรรม รับผิดชอบตอตนองละสังคม

2.

พืไอผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยละงานสรຌางสรรค์ทีไสนองความตຌองการของสังคม

3.

พืไอบริการวิชาการพืไอพัฒนาสังคม

4.

พืไอสงสริม อนุรักษ์ ภาษา ศาสนาละศิลปวัฒนธรรม

5.

พืไอพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล

6.

พืไ อ พั ฒ นาทคนลยี ส ารสนทศ นำเป฿ชຌ ฿นดຌ า นการรี ย นการสอนละการบริ ห ารจั ด การอย า งมี

ประสิทธิภาพ
ประดในยุทธศาสตร์
1.

ผลิตบัณฑิต฿หຌมีความรูຌ ทักษะละคุณธรรม รับผิดชอบตอตนองละสังคม

2.

ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยละนวัตกรรม ทีไมีคุณภาพ มุงสูຌ Thailand 4.0

3.

บริการวิชาการวิชาชีพ ทีไมีมาตรฐาน พืไอตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคม฿นสามจังหวัด
ชายดน฿ตຌ

4.

สงสริม อนุรักษ์ละสืบทอด ภาษา ศาสนาละศิลปวัฒนธรรม

5.

พัฒนาระบบบริหารจัดการดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ครงสรຌางองค์กรคณะศิลปศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณะกรรมการประจำคณะ

ฝຆายสำนักงานคณบดี
งานสารบรรณ
งานบริหารทรพยากรบุคคล
งานการงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์
งานลขานุการ
งานอาคารสถานทีไ
งานยานพาหนะ

ฝຆายวิชาการ
งานหลักสูตรละพัฒนา
งานทะบียนวัดผลละ
ประมินผล

ฝຆายผนละประกันคุณภาพ

ฝຆายพัฒนานักศึกษา

งานผนละประมินผล

งานบริการละสวัสดิการ

งานวิคราะห์งบประมาณ

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานสงสริมงานวิจัยละตำรา

งานครงการพิศษ

งานบริการวิชาการ

งานประกันคุณภาพ

งานสหกิจศึกษา฿ประทศ
งานสารสนทศพืไอการบริการ
งานสหกิจศึกษาตางประทศ (WIL)

งานนะนวการศึกษาละอาชีพ
งานกีฬาละนันทนาการ
งานอาจารย์ทีไปรึกษา
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานศูนย์ภาษา
งานวิทศสัมพันธ์
งานหຌองสมุด

งานคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
งานศิษย์กา
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นยบายการบริการวิชาการก่สังคมของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์ มี น ยบาย฿นการบริ การวิช าการก สั งคม ดยกำหนดเวຌ฿นผนกลยุ ท ธ์ค ณะศิ ล ปศาสต ร์
พ.ศ.2563 ป็นการบริการวิชาการกชุมชน ดยนຌ นการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ละดำนิ นการ บูรณาการบบ
พันธกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. โ563
คณะศิลปศาสตร์เดຌกำหนดนยบายของการบริการวิชาการกสังคม฿นประดใ นยุทธศาสตร์ทีไ ใ บริการวิชาการ
วิชาชีพ ทีไมีมาตรฐาน พืไอตอบสนองความตຌองการของชุมชน ละสังคม฿นสามจังหวัดชายดน฿ตຌ พืไอพัฒนาสงสริม
ละสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ ฿หຌตอบสนองความตຌองการของสังคม ตามนยบายของผูຌบริหารคณะศิลปศาสตร์
ดังนีๅ
ปງาประสงค์
ใ.แ การบริการวิชาการทีไตอบสนองความ
ตຌองการของชุมชุมชนละสังคม

ใ.โ ป็นศูนย์กลาง฿นการบริการวิชาการ
฿นสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ

ตัวชีๅวัดปງาประสงค์
ใ.แ.แ จำนวนหลักสูตรระยะสัๅนทีไปຂด฿หຌบริการวิชาการ ละ
ตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคม
ใ.แ.โ รຌอยละของจำนวนผูຌรับบริการวิชาการทีไมีความพึงพอ฿จ
ทีรไ ะดับดีขึๅนเป
ใ.แ.ใ รຌอยละของจำนวนครงการบริการวิชาการทีไ มีคะนน
ความพึงพอ฿จทีไระดับดีขึๅนเป
ใ.โ.แ จำนวนผูຌขຌารับบริการวิชาการจากศูนย์ภาษา
ใ.โ.โ จำนวนครัๅงของผูຌรับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย์
ภาษา
ใ.โ.ใ จำนวนหนวยงานทีไขຌารับ บริการวิชาการ วิชาชีพ จาก
ศูนย์ภาษา
ใ.โ.ไ รຌอยละของจำนวนผูຌรับบริการจากศูนย์ภาษาทีไมีความพึง
พอ฿จระดับดีขึๅนเป

นอกจากนีๅ คณะศิลปศาสตร์เดຌรับนยบายจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนด฿หຌพัฒนาพืๅนทีไ฿นขต
พืๅนทีไชุมชนบຌานทอน อำภอมือง จังหวัดนราธิวาส พืไอบริการวิชาการทางดຌานภาษาบบยังยืนกยาวชน฿นพืๅนทีไผาน
รงรียน฿นชุมชน มาตัๅงตป การศึกษา โ55็ ภาย฿ตຌครงการบຌ านทอนมดล ซึไงครงการนีๅ เดຌรับ ความรวมมือจาก
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รงรียนบຌานทอน ฿หຌป็นครงการบริการวิชาการอยางตอนืไอง จนสามารถดำนินการมาจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ2
ป็นระยะทีไ 5 มีการบริการวิชาการอยางตอนืไองละพิไมขีดความสามารถ฿นการบริการวิชาการ พืไอตอบสนองความ
ตຌองการของชุมชนละสังคม
สำหรับ นวทางการดำนิน งานตามประดในยุ ทธศาสตร์ดังกล าวนีๅ คณะศิล ปศาสตร์ เดຌ มีการรว มกันกำหนด
นยบาย฿นการบริการวิชาการกสังคม ดยผานครงการทบทวนละจัดทำผนการดำนินงานของคณะศิลปศาสตร์฿นต
ละปี พืไอหารือถึงขຌอปรับ ปรุง ละขຌอสนอนะ ทีไส ามารถนำมาพัฒ นา ฿หຌ งานบริการวิช าการ มีป ระสิทธิภ า พละ
สามารถตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคมมากทีไสุด ละมีการกำหนดเวຌ฿นผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ดย
นຌนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ละมีการดำนินการบูรณาการการรียนการสอน บูรณาการดຌานงานวิจัย ละการบูร
ณาการบบพันธกิจ
วัตถุประสงค์
1.

พืไอพัฒนาการบริหารการจัดการ ละพัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการของคณะ฿หຌมีประสิทธิภาพละป็นทีไ
ยอมรับของหนวยงานภายนอก

2.

พืไอ฿หຌการบริหารจัดการครงการหรือกิจกรรมทีไบริการวิชาการสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชนละสังคม

3.

พืไอ฿หຌมีงานบริการวิชาการมีการบูรณาการ

ปງาหมายการ฿หຌบริการวิชาการกสังคม
คณะมีการบริการวิชาการทีไมีคุณภาพละมีการขยายพืๅนทีไ การบริการวิชาการทีไสามารถตอบรับความตຌองการ
ของชุมชนละสังคมเดຌ ป็นทีไยอมรับของหนวยงานภายนอกคณะสามารถบริการหลงรียนรูຌดຌานภาษาทีไตอบสนองความ
ตຌองการของชุมชุมชนละสังคม฿นพืๅนที฿ไ กลຌคียงละพืๅนทีไสามจังหวัดชายดนภาค฿ตຌละสามารถถายทอด ิGood Practiceี
฿นงานบริการวิชาการกหนวยงานภายนอกตอเป
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ครงสรຌางงานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รองคณบดีฝຆายวิชาการ
คณะกรรมการงานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มนร.
หัวหนຌางานบริการวิชาการ
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์
จຌาหนຌาทีไงานบริการวิชาการ
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คำอธิบายครงสรຌางงานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ : มีหนຌาทีวไ างผนดูลกำกับติดตามดูลงานบริหารตามครงสรຌางคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
รองคณบดีฝຆายวิชาการ : มีหนຌาทีไ วางผนกำกับละติดตามงานฝຆายวิชาการ รวมถึงงานบริการวิชาการ฿หຌป็นเปดຌวย
ความรียบรຌอย
คณะกรรมการงานบริการวิชาการ : คณะกรรมการบริการวิชาการประกอบดຌว ย รองคณบดีฝຆายวิชาการ หัวหนຌาสาขา
ทุกสาขา หัวหนຌ างานบริการวิชาการ ละจຌ าหนຌ าทีไงานบริการวิชาการ มีห นຌ าทีไวางนยบายการบริการวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงดูลกำกับติดตาม ละประมินผลการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
หัวหนຌางานบริการวิชาการ : มีหนຌาทีไสำรวจความตຌองการรับบริการทางวิชาการ สำรวจองค์ความรูຌทีไมีอยูขององค์กร
สำรวจรายวิชาละวิจัยทีไสามารถนำเป฿ชຌบริการวิชาการเดຌ สรຌางครือขายความรวมมือ (MOU) กับหนวยงานองค์กรหรือ
ชุมชน จัดทำผนบริการวิชาการ/หลักสูตรบริการวิชาการของคณะ จัดกิ จกรรมบริการวิชาการ฿นรูปบบตาง โ กำกับ
ละติดตามงานบริการวิชาการของคณะ ละรายงานผลการบริการวิชาการของคณะ฿หຌผูຌบริหารรับทราบปละ 1 ครัๅง
จຌาหนຌาทีไงานบริการวิชาการ : มีหนຌาทีไสนับสนุนการทำงานของหัวหนຌางานบริการวิชาการ ลงทะบียนรับ -สง หนังสือ
ราชการทีไกีไยวขຌองกับงานบริการวิชาการ จัดทำคำสัไงคณะกรรมการบริการวิชาการ ติดตามการดำนินครงการบริการ
วิช าการของคณะละนำขຌอมูล การบริ การวิช าการมาวิคราะห์ รวบรวมหลั กฐานทีไ กีไยวขຌองกับ งานบริการวิช าการ
ละจัดทำฐานขຌอมูลงานบริการวิชาการของคณะ
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ระบบกลไกการบริการวิชาการก่สังคม
งานบริการวิชาการเดຌกำหนดระบบละกลเก฿นการบริการวิชาการกสังคม฿นการดำนินงานพืไอ฿หຌป็นเปตาม
ระบบทีไกำหนด ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังรายละอียดตอเปนีๅ
ลำดับ
ขั้นตอน/กระบวนการ
คำอธิบาย
1 START
สำรวจความตຌ อ งการรั บ บริ ก ารวิ ช าการจาก
สำรวจความตຌองการของชุมชน
ชุมชน/หนวยงานของรัฐ/หนวยงานอกชน
หนวยงานของรัฐละอกชน
2
จัดทำผนบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์

3

สนอผนบริการวิชาการตอคณะกรรมการ
บริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์

4
จัดทำบบสนอครงการบริการวิชาการตาม

จัดทำผนบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
ประจำปงบประมาณ

มืไอจัดทำผนบริการวิชาการสรใจจึงนำสนอตอ
คณะกรรมการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
พืไออนุมัติ
มืไ อ ผนอนุ มั ติ จึ ง จั ด ทำบบสนอครงการ
บริการวิชาการ

ผนบริการวิชาการ
5
ดำนินครงการตามผนบริการวิชาการ
6

บูรณาการการรียน

บูรณาการการ

การสอน

งานวิจัย

ดำนินครงการตามผนบริการวิชาการตาม
ระยะวลาทีไกำหนด
วิคราะห์การบริการวิชาการมีการบูรณาการกับ
การรียนการสอน หรือบูรณาการการงานวิจัย
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ลำดับ
7

ขั้นตอน/กระบวนการ
กำกับละติดตามการดำนินครงการ

8
ประมินผลการดำนินครงการบริการวิชาการ

คำอธิบาย
กำกับละติดตามการดำนินครงการบริการ
วิชาการ

ประมินผลความสำรใจของการบริการวิชาการทีไ
บู ร ณ าการกั บ การรี ย นการสอนหรื อ วิ จั ย /
ประมินประยชน์หรือผลกระทบของการบริการ
วิชาการ

นำผลการประมินเปปรับปรุงละพัฒนา

นำผลการประมินครงการบริการวิชาการเป
ปรับปรุงละพัฒนา฿นครัๅงตอเป

รายงานผลการดำนินครงการบริการวิชาการ

รายงานผลการดำนินครงการบริการวิชาการ
กผูຌบริหารรับทราบทุกสิๅนปงบประมาณ
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10

STOP

11

การดำนินงานบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์
งานบริ ก ารวิ ช าการ คณะศิ ล ปศาสตร์ มี ก ารวางครงสรຌ า งการบริ ห ารพืไ อ ฿หຌ งานบริ ก ารวิ ช าการประสบ
ความสำรใจตามผนทีไเดຌวางเวຌ งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์เดຌกำหนดปງาหมาย฿นการดำนินงาน คือ คณะ
สามารถ฿หຌ บ ริการวิชาการทีไมีป ระสิ ทธิภ าพละป็ น ทีไยอมรับ ของหนวยงานภายนอก ละบริการวิช าการตามความ
ตຌองการของชุมชนละสังคมตามนยบายผนกลยุทธ์ของคณะ ละเดຌกำหนดระบบละกลเก฿นการบริการวิชาการก
สังคม฿นการดำนินงานพืไอ฿หຌป็นเปตามระบบทีไกำหนด ดังทีไระบุผนบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2563 ตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA

รูปภาพทีไ 1 ระบบละกลเก฿นการบริการวิชาการ
นวทางการดำนินงานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์มีการรวมกันกำหนดนยบาย฿นการบริการวิชาการกสังคม ดยผานครงการทบทวนละ
จัดทำผนการดำนิน งานของคณะศิลปศาสตร์฿นทุกโป พืไอหารือถึงขຌอปรับ ปรุง ละขຌอสนอนะ ทีไสามารถนำมา
พัฒนา฿หຌงานบริการวิชาการมีประสิทธิภาพละสามารถตอบสนองความตຌองการของชุมชนละสังคมมากทีไสุด ละมีการ
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กำหนดเวຌ฿นผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563 ป็นการบริการวิชาการกชุมชน ดยนຌนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน ละมีการดำนินการบูรณาการการรียนการสอน บูรณาการดຌานงานวิจัย ละการบูรณาการบบพันธกิจ
คณะศิลปศาสตร์เดຌมีการดำนินการจัดทำหลักสูตรระยะสัๅน พืไอการบริการวิชาการ เดຌก หลักสูตรระยะสัๅน
ภาษาอังกฤษ English for Communication ซึไงป็นหลักสูตรทีไเดຌจัดทำขึๅนดยอาจารย์ตางประทศทีไป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสัๅ นภาษามลายู พืไอ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองตามความตຌองการของ
ชุมชนละสังคมมากยิไงขึๅน หลักสูตรระยะสัๅน฿หมดຌานสังคมศาสตร์พืไอการบริการวิชาการ
นอกจากการจัดทำละพัฒนาหลักสูตรระยะสัๅนพืไอการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์มีนยบาย฿นการดำนิน
จัดทำครงการบริการวิชาการ฿นลั กษณะตาง โ พืไอส งสริม฿หຌ ห นวยงานภายนอกเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการบริการ
วิชาการของคณะผานการจัดกิจกรรม ดย฿หຌ฿นตละสาขาวิชาละสวนงานของคณะสนอครงการตาง โ ทีไกีไยวขຌอง
ชน ครงการบริการวิชาการกยาวชน฿นพืๅนทีไ ละครงการบริการวิชาการนืไอง฿นวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์฿นทุก โ ป ซึไง฿นปงบประมาณ 2563 ครงการบริการวิชาการ สามารถบงเดຌตามหมวด ดังนีๅ
ตารางทีไ 1 รายชืไอครงการบริการวิชาการ฿นหมวดบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โ563
ลำดับ
ชืไอครงการ
1 ครงการบริการวิชาการนืไอง฿นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครัๅงทีไ 15 ศิลปวัฒนธรรมมลายู
2 ครงการบริการวิชาการนืไอง฿นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครัๅงทีไ 15 Chinese day ปຂดลก
ดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน
3 ครงการบริการวิชาการนืไอง฿นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครัๅงทีไ 15 งานถลงขาว
4 ครงการบริการวิชาการกยาวชนนืไอง฿นวันดใกหงชาติ
5 ครงการการขงขันตຌวาที ระดับอุดมศึกษา ครัๅงทีไ 9
6 ครงการจัดทำละพัฒนาหลักสูตรระยะสัๅนพืไอการบริการ
วิชาการ

งบประมาณ
ลักษณะครงการ
40,000
ครงการตอนืไอง
25,000

ครงการตอนืไอง

25,000

ครงการตอนืไอง

25,000
20,000
10,000

ครงการตอนืไอง
รอดำนินการ
ครงการตอนืไอง
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จากการจัดครงการบริการวิชาการ฿นลักษณะตาง โ ขຌางตຌน คณะมีอกาสเดຌรวมมือกับหนวยงานภายนอก ทัๅง
ภาคอกชนละภาครัฐ฿นการจัดกิจกรรมดຌานการบริการวิชาการก ชุมชนละสังคม ดยผานกิจกรรมการอบรม การ
ลกปลีไยนรียนรูຌ การจัดการขงขัน การสวนา ป็นตຌน
นอกจากนีๅ คณะศิลปศาสตร์มีหลงรียนรูຌดຌานภาษาทีไตอบสนองความตຌองการของชุมชุมชนละสังคม ชน หຌอง
ศูนย์ภาษา จำนวน 1 หຌอง หຌองสมุด จำนวน 1 หຌอง ละหຌองปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 3 หຌอง ซึไงหลงรียนรูຌดังกลาว
ป็นหลงทีไอำนวยความสะดวก฿หຌกับนักศึกษาละผูຌทีไสน฿จสามารถขຌารับบริการตามความตຌองการ ละมีสิไงอำนวย
ความสะดวกเวຌบริการ อาทิชน หนังสือ ตำรารียน งานวิจัย ละคอมพิวตอร์สำหรับการคຌนควຌาขຌอมูล
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ลักษณะของการบริการวิชาการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานละการประมินคุณภาพการศึกษา ิสมศ.ี เดຌ กำหนดลักษณะละขอบขตของการ
บริการวิชาการละวิชาชีพ ดังนีๅ
แ. บริการวิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบละตรวจซอม
โ. บริการครืไองมือละอุปกรณ์ตา ง โ ทางการศึกษา
ใ. บริการจัดฝຄกอบรม สัมมนา ละประชุมชิงปฏิบัติการบบกใบคาลงทะบียน
ไ. บริการจัดฝຄกอบรม สัมมนา ละประชุมชิงปฏิบัติการบบ฿หຌปลา
5. บริการจัดฝຄกอบรม สัมมนา ละประชุมชิงปฏิบัติการ฿นลักษณะการวาจຌาง
ๆ. บริการกีไยวกับสุขภาพทีไนอกหนือจากหนຌาทีไความรับผิดชอบดยตรงของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
็. บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางผนการจัดการ
่. บริการศึกษาความหมาะสมของครงการการศึกษาผลกระทบสิไงวดลຌอม
้. บริการวางระบบ ออกบบ สรຌาง ประดิษฐ์ละผลิต
รูปบบการ฿หຌบริการวิชาการ
แ. การ฿หแบริการวิชาการประภท฿หຌปลา
การ฿หຌบริการวิชาการประภทนีๅ มหาวิทยาลัยจะป็นผูຌรับผิดชอบงบประมาณ฿นการ
ดำนินการ฿หຌบริการวิชาการทัๅงหมด สำหรับกลุมปງาหมายทีไป็นผูຌยากเรຌละผูຌดຌอยอกาส
ลักษณะของกิจกรรมมีดังนีๅ
แี บริการจัดประชุม สัมมนา ละฝຄกอบรม
โี บริการ฿หຌความรูຌผา นสืไอ฿นรูปบบตาง โ อาทิ การจัดรายการ฿หຌความรูຌทางสถานี
วิทยุ ตีพิมพ์ละผยพรความรูຌลง฿นวารสาร-จุลสาร-ผนพับ ป็นตຌน
ใี บริการวิชาการดຌานการสริมทักษะทางวิชาการละวิชาชีพ
ไี บริการกีไยวกับการสรຌางสริมสุขภาพ
5ี บริการวิชาการดຌานสังคมละศาสนา
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การ฿หຌบริการวิชาการประภทเมนຌนกำเร
การบริการวิชาการประภทนีๅ สำหรับกลุ มปງาหมายทีไมีงบประมาณจำกัด ดยผูຌรับบริการมีสวนรวมรับผิดชอบคา฿ชຌจาย
บางสวนหรือทัๅ งหมด มหาวิทยาลั ยอาจจั ดสรรงบประมาณ฿หຌ ส วนหนึไ งสำหรับ สนั บ สนุ นกิจกรรม ละอาจรี ยกกใบ
คาธรรมนียมบริการวิชาการตามความจำป็นละความหมาะสม
ลักษณะกิจกรรมมีดังนีๅ
แี บริการจั ดประชุม อบรม สั มมนา ประชุมชิงปฏิ บั ติการ ฿หຌ กับ หน ว ยงานทีไมีความรว มมือกับ คณะ มหาวิท ยาลั ย
หนวยงานภายนอก ทัๅงภาครัฐละอกชน
โี บริการจัดบรรยายพิศษ จัดนิทรรศการทางวิชาการ
ใี บริการวิคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบละตรวจซอม
ไี บริการศึกษาปัญหากีไยวกับการพัฒนาชุมชน สังคม ศรษฐกิจ การมืองละสิไงวดลຌ อมดຌวยการศึกษาละจัดทำ
กรณีศึกษา จัดสวนา ประชุม สัมมนาหาขຌอทใจจริงพืไอกຌปญ
ั หา฿หຌกับชุมชน
5ี บริการกีไยวกับสุขภาพทีไนอกหนือจากงานประจำตามผนงานสาธารณสุข
กลุม ปງาหมายของการ฿หຌบริการวิชาการ
แ. ประชาชนทัไวเป
โ. นักรียน นักศึกษา
ใ. ชุมชนหรือองค์กรทีไจัดตัๅงขึๅน฿นชุมชนทืองถิไน
ไ. หนวยงานรัฐ
5. หนวยงานอกชน
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คำอธิบายคำสำคัญ฿นงานบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ หมายถึง การ฿หຌ บ ริการทางดຌ านวิชาการละวิชาชีพก ชุมชน ละสังคม ดย฿ชຌ ความรูຌ
ความสามารถ ละศักยภาพทีไมีอยูของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อันกอ฿หຌกิดประยชน์กชุมชนละสังคม
การบูรณาการ หมายถึง การนำอาศาสตร์หรือองค์ความรูຌ฿นสาขาวิชาตาง โ ทีไมีความสัมพันธ์กันมาผสมผสาน
ขຌาดຌวยกันอยางกลมกลืน พืไอนำมาจัดการรียนการสอนหรือการวิจัย ภาย฿ตຌหัวขຌอดียวกัน มีความชืไอมยงกันพืไ อ฿หื
กิดประยชน์ สูงสุด ดยนຌ นองค์รวมของนืๅ อหามากกว าองค์ความรูຌของตละรายวิชา ละนຌ นการสรຌางความรูຌของ
ผูຌรียนมากกว าการ฿หຌ นืๅ อหาดยผูຌ สอนป็ นผูຌกำหนด ดังนัๅน การบูรณาการจึงถูกนำมา฿ชຌ กับการบริการวิชาการ ดย
การบู รณาการงานบริการวิชาการกับ การรียนการสอนละการวิจัยดຌ วย พืไอ฿หຌ กิดประยชน์ สูงสุ ด฿นการ฿หຌ บ ริการ
วิชาการ
การบูรณาการงานบริ การวิชาการกับ การรียนการสอน หมายถึง การบริการวิช าการดยสอดทรกเวຌ ฿น
หลักสูตรการรียนการสอนของต ละสาขาวิชา พืไอพัฒนาการรียนรูຌ ของนักศึกษาจากภาคทฤษฎีสู การปฏิบัติจริง ดย
จัดทำป็นครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมทีไป็ นประยชน์ ตอชุมชนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย
หมายถึง การนำผลการวิจัยจากการ฿หຌบริการวิชาการเป฿ชຌประยชน์จริงทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของชุมชนเดຌ
ละนำองค์ความรูຌทีไเดຌจากการ฿หຌบริการวิชาการ มาพัฒนาตอยอดพืไอสรຌางองค์ความรูຌ฿หมหรือนวัตกรรม฿หมผา น
กระบวนการวิจัยอยางป็นรูปธรรม
การบริการวิชาการ฿นบริบทของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบดຌวยบุคลากรทีไมีความรูຌความชีไยวชาญทางดຌาน
ภาษาเทย ภาษาตางประทศ ชน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจี น รวมทัๅง สังคมศาสตร์ ละพลศึกษา การบริการ
วิชาการจึงป็น฿นรูปบบการ฿หຌบริการความรูຌ ดຌานภาษา ละสังคมศาสตร์ กนักรียน ประชาชน฿นพืๅนทีไ ลักษะการ
฿หຌบ ริการ ชน สาขาภาษาอังกฤษ การบริการวิชาการดຌ านภาษาอังกฤษ รวมถึงการบริการของศูนย์ภ าษาคณะศิล ป
ศาสตร์ ซึไ ง ป็ น ศู น ย์ ส อบ TOEFL ITP ดยมี ห นຌ า ทีไ ฿ นการจั ด ติ ว ละจั ด สอบ TOEFL ITP ฿หຌ  ก บุ ค ลากรภาย฿น
มหาวิทยาลัยละประชาทัไวเป การทำหลักสูตรระยะสัๅนพืไอการบริการวิชาการ ของสาขาภาษามลายู สาขาภาษาอังกฤษ
ละสาขาสั ง คมซึไ งอยู ฿นระหว า งการดำนิ น การ รวมทัๅ ง การบริ ก ารวิ ช าการทีไ เดຌ รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลั ย
฿นอกาสตาง โ ทัๅงนีๅงานบริการวิช าการคณะศิลปศาสตร์ เดຌสนับสนุนบุคลากรผูຌชีไยวชาญ฿นการออก฿หຌบริการวิชาการ
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฿นกรณีทีไรงรียน หรือหนวยงานขอความอนุคราะห์ ชน การ฿หຌบริการวิชาการ฿นดຌานความรูຌกีไยวกับ อาซียน ดย
อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ ภาษามลายู ภาษาอังฤษ ละภาษาเทย ฿หຌกับนักรียนระดับมัธยม ณ รงรียนสุเหงปาดี
สาขาภาษาจีน฿นการจัดกิจกรรมปຂดลกดนมังกร สอนศิลป์ภาษาจีน ละสาขาภาษาเทย ภาย฿ตຌครงการสอนภาษา
฿หຌกับนักรียนรงรียนเทยรัฐวิทยา10 ป็นตຌน งานบริการวิชากรจึงป็นฝຆายงานทีไมุงนຌน฿นการติดตอประสานงาน ละ
ดำนินการ พืไอนำองค์ความรูຌ ละผูຌชีไยวชาญ฿นศาสตร์สาขาตางโ ฿นการสรຌางประยชน์ ละผยพรความรูຌสูชุมชน
ทัๅงนีๅยังมีหนຌาทีไ฿นการกใบรวบรวมละประมินผลการบริการวิชากรของบุคลากรภาย฿นคณะ พืไอติดตามผล พัฒนา ละ
ปรับปรุง฿หຌการดำนินงานมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ละสามารถสรຌางประยชน์฿หຌกับชุมชนอยางสูงสุด
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