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ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
การบรกิารวชิาการเป็นภารกิจหลกัอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบนัควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผนบรกิารวชิาการ ทัง้การบรกิารวชิาการทีท่ าใหเ้กดิรายได้ และการ
บริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม  โดยมีการประเมิน
ความส าเรจ็ของการบรกิารวชิาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกดิผลลพัธ์ที่
สรา้งความพงึพอใจต่อชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ก ำหนดชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม โดยมีควำม

ร่วมมือระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนท่ีเทียบเท่ำ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะพฒันาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน และก่อให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะและ
สถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.) คอื ชุมชนบ้านหนองแวง โดยมกีารประชุมผู้ดูแลงานบริการ
วชิาการระดบัมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อก าหนดชุมชนเป้าหมายและก ากับติดตามแผนการ
บรกิารวชิาการ ในวนัที ่15 พ.ค. 2560 (มกส.3.1-1-1) ทีป่ระชุมมมีตใิหชุ้มชนบา้นหนองแวง ต.
หนองแวง อ.สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคงเป็นชุมชนเป้าหมายการบริการวิชาการของ
มหาวทิยาลยั ต่อเนื่องมาจนถงึปีการศกึษา 2562 (ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี) โดยมหาวทิยาลยัมี
การจดัสรรงบประมาณเพือ่ขบัเคลื่อนชุมชนบา้นหนองแวงอย่างต่อเนื่อง โดยใหทุ้กคณะเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาใหเ้ป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ใหม้คีวามต่อเน่ืองของพืน้ที่และ
สรา้งความยัง่ยนืในการพฒันาใหเ้กดิขึน้ในชุมชนดงักล่าว 
 

https://drive.google.com/file/d/1mzoVIt5TUIJXQF49-Gf046Iwn4jkc-00/view?usp=sharing
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2. จดัท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยท่ีก ำหนดใน
ข้อ 1 
 มหาวทิยาลยัมกีารจดัท าแผนบรกิารวชิาการประจ าปีการศกึษา 2562 โดยชุมชนมสี่วน
ร่วมในการระดมสมองประเดน็การพฒันาชุมชนในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวจิยัสู่
ชุมชน (ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2560) ซึง่มปีระเดน็การพฒันาชุมชนใน 7 ประเดน็คอื 1) อาหาร
ปลอดภยั 2) การพึ่งตนเอง(เศรษฐกจิพอเพยีง) 3) ผู้สูงอายุ 4) การจดัการขยะ 5) การพฒันา
อาชพี 6) กฎหมายเพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติ และ 7) การพฒันาการศกึษาตลอดชวีติ   
 โดยการน าเอาประเดน็ดงักล่าวมาจดัท าแผนบรกิารวชิาการปีการศกึษา 2562 ต่อเน่ือง
จากแผนปีการศกึษา 2561 ในโครงการหมู่บา้นตน้แบบมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์(มกส.3.1-2-1) 
 
3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รบักำรพัฒนำและมีควำมเข็มแข็งท่ีมีหลักฐำนท่ี
ปรำกฏชดัเจน 
 จากจุดเริ่มต้นตัง้แต่ปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยได้ท างานร่วมกับชุมชนบ้านหนองแวง 
พบว่าหนองแวงเป็นชุมชนกึง่เมอืง อยู่ใกล ้ตวัอ าเภอสมเดจ็ ประกอบดว้ย 3 หมู่ คอื หมู่ 1 หมู่ 9 
และหมู่  16 มีประชากร 1,839 คน จ านวน 406 ครัวเรือน คนในชุมชนส่วนใหญ่ท าอาชีพ
การเกษตร หน้าฝนพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ท านา ส่วนช่วงหน้าแล้ง คนในชุมชน จะปลูกผกัส่งขาย
ใหก้บัตลาดในตวัอ าเภอ ในช่วงแรกของการลงพื้นที่ชุมชนของมหาวทิยาลยัเป็นการขบัเคลื่อน
ชุมชนในประเดน็อาหารปลอดภยั และการจดัอบรมพฒันาอาชพีด้านเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อให้
ชุมชนสามารถพึง่ตนเองและมอีาหารปลอดภยัไวบ้รโิภคในครวัเรอืน แต่เนื่องจากปัจจุบนัชุมชน
ท้องถิ่นของประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาหลายด้านที่มคีวามยุงยากและซบัซ้อนมากขึ้น 
เป็นการยากทีจ่ะใชก้ระบวนการคดิหรอืกระบวนทศัน์แบบเดมิ ๆ ในการเขา้แก้ปัญหาของชุมชน 
เพราะเราต่างก าลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ (New World) ที่อยู่ในสภาวะ VUCA ( V- Volatility  
(ความผนัผวนสงู) U-Uncertainty (สภาวะทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู) C-Complexity (ความซบัซ้อน
ที่มากขึ้นเรื่อยๆ) และ A-Ambiguity (ความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะ
เกิดขึ้นได้ชดัเจน)) ชุมชนหนองแวงก็ตกอยู่ในสภาวะความยุ่งยากและซบัซ้อนของปัญหาใน
ชุมชนเช่นกนั ซึง่จากการลงพืน้ทีแ่ละประชุมร่วมกนัในเวทบีรบิทชุมชน พบว่า ชุมชนเกดิปัญหา
ขึ้นในหลายมติิ เช่น ปัญหาสารเคมตีกค้างในกระแสเลือดและในสภาพแวดลอ้ม ปัญหายาเสพ
ตดิ น ้าเสยี ขยะ ปัญหาการท าการเกษตร และผลติภณัฑข์องชุมชนไม่ไดม้าตรฐาน เป็นต้น ซึ่ง
เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคญัในการน ามาช่วยกนัสร้างแผนพฒันาชุมชนเพื่อให้เกิดความยัง่ยนื    
ในปี 2561 มหาวทิยาลยักบัชุมชนไดร้่วมกนัระดมสมองเพื่อหาเป้าหมายร่วมทีค่นหนองแวงจะ
ขบัเคลื่อนร่วมกนั และเป็นประเด็นเกี่ยวโยงกบัคนหนองแวงเกอืบทุกครวัเรอืน ซึ่งได้ขอ้สรุป
ร่วมกนัคอื “สรา้งชุมชนตน้แบบหายจน” เพือ่สรา้งชุมชนตน้แบบตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ย
กระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัในการปฏบิตัิ เพื่อสรา้งชุมชนเขม้แขง็และมคีวามอย่างยัง่ยนื ( หาย

https://drive.google.com/file/d/1HQ4d8gCUHTTk3vAjmLt42PwJ92wmQFI-/view?usp=sharing
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จนทางความคิด หายจนทางเศรษฐกิจ)  มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์เพื่อหาทางออกให้กบัปัญหาให้กบัชุมชน จงึได้ช่วยชุมชนหานิยามของค าว่า
หายจน โดยคนหนองแวงแบ่งค าว่าหายจนเป็น 3 ดา้น คอื 1) การหายจนดา้นสุขภาพ คอืการมี
สุขภาพดี มีอาหารปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน  2)  หายจนด้านเศรษฐกิจ คือ การมี
สมัมาชพี มกีารบรหิารจดัการหนี้ได้ การปลดหนี้ และมเีงนิออม และ 3) การหายจนด้านสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม คอื การมทีรพัยากรป่าไมท้ีเ่พยีงพอ และใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่าทุกมติ ิการเป็น
ชุมชนจดัการขยะครบวงจร และการลดปัญหาดา้นสงัคม เช่นปัญหายาเสพตดิในชุมชนใหล้ดลง
ให้ได้ ท าให้เกดิแผนยุทธศาสตร์ชุมชน “ชุมชนต้นแบบหายจน” ขึ้น โดยแบ่งการพฒันาเป็น 2 
สว่น คอื 1)ครอบครวัตน้แบบหายจน ดา้นสุขภาพ (11ตวัชีว้ดั) ดา้นเศรษฐกจิ (7 ตวัชีว้ดั) สงัคม
และสิง่แวดล้อม (4 ตวัชี้วดั) และ 2) พฒันากลุ่มอาชพี 3 กลุ่ม(1) กลุ่มฮกัแพงแบ่งปัน 2) กลุ่ม
แปรรปูผลติภณัฑจ์ากกก 3) กลุ่มรกัสุขภาพ) ใน 3 ดา้น คอื การผลติ การแปรรปู และการตลาด  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างชุมชนต้นแบบหายจน ซึ่งจากเวทีการลงพื้นที่
ขบัเคลื่อนตามแผนได้มีการส ารวจข้อมูลจ านวน 57 ครอบครวัที่ยินดีเข้าร่วมเป็นครอบครวั
ต้นแบบหายจนพบว่าครอบครวัที่สามารถเป็นครอบครวัต้นแบบหายจนในแต่ละด้านดงันี้  1) 
ดา้นสุขภาพ จ านวน 10 ครอบครวั 2) ดา้นเศรษฐกจิ จ านวน 1 ครอบครวั (ครอบครวัของศูนย์
เรยีนรูใ้นชุมชน) และ 3) ดา้นสิง่แวดลอ้ม/สงัคม จ านวน 6 ครอบครวั และต่อมาในปีการศึกษา 
2562 -2563 ประเทศไทย และทัว่โลกได้เกิดวกิฤตโรคระบาดของโรคโควดิ 19 รวมถึงชุมชน
หนองแวง ที่ท าให้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชน และจากการประชุมปรับ
แผนงานขับเคลื่อนชุมชนหายจน ในวันที่ 28 พ.ค. 2563 ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์(มกส.3.1-3-1) โดยมหาวทิยาลยัไดเ้ชญิตวัแทนคณะจากทุกคณะ หน่วยงานรฐั
บางหน่วยงานที่ท างานร่วมกับชุมชนมาระยะหนึ่ง  คือ เกษตรอ าเภอสมเด็จ ปศุสตัว์อ าเภอ
สมเดจ็ และปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ใกลเ้คยีง เขา้มาร่วมวางแผนการสร้างชุมชนหายจนในภาวะ
วิกฤตที่เกิดขึ้น โดยมีแผนการขบัเคลื่อนงานร่วมกันในปี 2563 คือ การสร้างตัวอย่างการ
พึง่ตนเองในมติติ่าง ๆ ใหเ้กดิขึน้ในชุมชน และขยายผลการพึ่งตนเองดว้ยการช่วยเหลอืพึ่งพา
กนัในระดบัชุมชน ผ่านฐานการเรยีนรูก้ารพึง่ตนเอง 4 ฐานการเรยีนรู ้คอื 1) ฐานการเรยีนรูป้ลูก
พชืผกัพึ่งตนเองในครวัเรอืน 2) ฐานการเรยีนรู้พชืสมุนไพรพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 3) ฐานการ
เรยีนรู้ป่าครอบครวัพึ่งตนเอง และ 4) ฐานการเรยีนรู้ขยะวิทยาระดบัชุมชน ซึ่งจะเป็นแหล่ง
เรยีนรู้มชีวีติในชุมชนที่ท าให้เกดิการแลกเปลี่ยนความรู้และทรพัยากร เอื้อเฟ้ือแบ่งปันกนัใน
ชุมชน และสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตัโิดยชุมชน 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
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4. ชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง  
 ชุมชนหนองแวงมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนหนองแวงมแีหล่งเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง ในชุมชน จ านวน 3 แห่งทีส่ามารถเป็นแบบอย่างและใหค้นในชุมชนสามารถ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง คือ 1) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเพ็ชรจันทร์         
2) แหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง อบต.หนองแวง และ 3) แหล่งเรยีนรูเ้กษตรสวนกระแส โดย
ในปี 2562 - 2563 ชุมชนไดร้่วมกนัสรา้งฐานการเรยีนรูจ้ านวน 4 ฐานขึน้มาในชุมชน เพือ่ใหเ้กดิ
การแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละทรพัยากรแบบเอือ้เฟ้ือกนัในชุมชน 
 นอกจากนัน้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุไ์ดข้อพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ 
ในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีและไดร้บัพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสอืพระราชทานพระราชา
นุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด ารฯิ และแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ตาม
ประกาศที่ อพ.สธ. 119/2559 นอกจากนี้มหาวทิยาลยัได้แต่งตัง้คณะท างานโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยได้งบด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารฯิ ทัง้สิน้ 1,086,600 บาท สามารถแบ่งเป็นการวิจยั บรกิารวชิาการและการพฒันา
บุคลากร โดยโครงการและงบประมาณดา้นบรกิารวชิาการของ อพ.สธ.มดีงันี้ 
 (1) จดัท าฐานขอ้มลูใบลานและจารกึภาคพืน้ลุ่มน ้าปาวสู่ระบบฐานขอ้มลูดจิติอล 
KSU Manuscript เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ตามกระแสพระราชด ารัส มีงบประมาณด าเนินการ 
80,000 บาท            
 (2) โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน มงีบประมาณด าเนินการ 26,600 บาท 

(3) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ สวนสมุนไพรพื้นบ้านมหาวิทยาลัย
กาฬสนิธุ ์ มงีบประมาณด าเนินการ 80,000 บาท  (มกส.3.1-4-2)          
 
5. สถำบนัสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำ
ชุมชนหรือองคก์ำรเป้ำหมำย  
 มหาวทิยาลยัสร้างเครอืข่าย ทัง้จากหน่วยงานภาครฐัที่ท างานร่วมกบัชุมชนมาระยะ
หนึ่ง คอื เกษตรอ าเภอสมเด็จ ปศุสตัว์อ าเภอสมเด็จ และเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่
จ านวน 6 เครอืขา่ย คอื  
 1) ศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบา้นสวนพอเพยีง นายบุญโรม สุมุลละ ปราชญ์
ชาวบ้าน ด้านการแปรรูปข้าว และการท านาอินทรยี์ บ้านหนองขาม ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเดจ็ จ.กาฬสนิธุ ์

https://drive.google.com/file/d/13ZACmjKPCCNRR4ZoZ3rxQ1vshFoX7nLc/view?usp=sharing
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 2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเห็ดอินทรีย์  นางสุนทราภรณ์ ภูขยัน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด บ้านหนองบัวโดน ต าบลสมเด็จ 
อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 3) ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงพ่อเชิด นายเชิด กมลภพ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ด้านเทคนิคการผลติข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง หมู่ 11 
ต าบลสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

4) ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน นายบุญเลิศ  ภูวิเลิศ ปราชญ์
ชาวบา้น ดา้นวฒันธรรม ดนตรพีืน้บา้น หมู่ 1 ต าบลภูแล่นชา้ง อ าเภอนาค ูจงัหวดักาฬสนิธุ ์

5) เครอืข่ายโรงเรยีนผูสู้งอายุอ าเภอสมเดจ็ นายปราเสรฐิ  เคนสุโพธิ ์ปราชญ์
ชาวบา้น ดา้นผูส้งูวยัและงานสาธารณสุข หมู ่2 ต าบลสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์

6) ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง นายทว ีสุมุลละ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการ
ปลูกพืชผกัอินทรีย์ผสมผสานสวนผลไม้ บ้านหนองขาม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จ.
กาฬสนิธุ์ เพื่อมาเป็นทีป่รกึษาในการสรา้งฐานการเรยีนรูใ้นชุมชนและขบัเคลื่อนชุมชนตามแผน
และมเีครอืข่ายภาคราชการจ านวน 2 คอืเครอืข่ายเกษตรอ าเภอสมเดจ็ และเครอืข่ายปศุสตัว์
อ าเภอสมเด็จ ที่เป็นหน่วยงานร่วมพฒันา โดย เกษตรอ าเภอสมเด็จขบัเคลื่อนในโครงการ
เกษตรอนิทรยีบ์า้นหนองแวง และการขบัเคลื่อนกลุ่มฮกัแพงแบ่งปัน ส่วนปศุสตัวอ์ าเภอสมเดจ็
ขบัเคลื่อนในกจิกรรมโครวมต าบลหนองแวง และไก่ไขในครวัเรอืนเพือ่การพึง่ตนเอง 
 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมของสถำบนั
ตำมข้อ 2 โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของอำจำรย์ทัง้หมดใน
สถำบนั ทัง้น้ีต้องมีอำจำรยม์ำจำกทุกคณะ 

มหาวทิยาลยัไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานในระดบัคณะเพื่อใหอ้าจารย์จากทุกคณะเขา้
มามสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ตามค าสัง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ที ่0339/ 2561 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ลงวนัที ่24 เมษายน 2561 
(มกส.3.1-6-1) ตัง้แต่กระบวนการท าแผนร่วมกนักบัชุมชน ร่วมกนัปฏบิตักิารช่วยเหลอืชุมชน 
การตดิตามประเมินผล และการให้ค าปรกึษาในด้านการผลติ การแปรรูป และการตลาด ของ
กลุ่มอาชพีในชุมชน และในการวางแผนเพื่อการน าองค์ความรู้พฒันาชุมชนต้นแบบหายจนมี
องค์ความรู้จากทัง้ 6 คณะ จ านวน 14 องค์ความรู้ โดยมอีาจารย์เข้าร่วมโครงการ 1) คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีุขภาพจ านวน 15 คน 2) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 2 คน 3) คณะบรหิารศาสตรจ์ านวน 15 คน 4) คณะศลิปะศาสตร ์จ านวน 
22 คน 5) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  จ านวน 18 คน และ6) คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 9 คน รวมจ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 27.36 จากอาจารย์
ประจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิทัง้หมด 296 คน 

https://drive.google.com/file/d/1B4mytcEgAk-NEP1C7KWX26mJY29XhCgL/view?usp=sharing
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นอกจากนัน้ ในปีการศกึษา 2562 พนัธกจิดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีทุ่กคณะมี
ส่วนร่วมและเป็นการบูรณาการกบัการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้น าร่องในการ
จดัท าโครงการ “ยุวชนอาสา” (มกส 3.1-6-3) เพื่อปฏริูปการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัศตวรรษที่ 21  
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง  น าองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ในสถาบนัอุดมศกึษามาบูรณาการแกไ้ขปัญหา พฒันาชุมชนในมติติ่าง ๆ สรา้งองค์
ความรูใ้หม่ทีไ่ดจ้ากการวจิยั และการสรา้งนวตักรรมสงัคมทีม่คีุณค่าต่อการพฒันาประเทศ และ
เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าต ิแผนอุดมศกึษาระยะยาว และแผนปฏริปูระบบ
การอุดมศกึษา ทีมุ่่งไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ประเทศไทย โครงการ“ยุวชนอาสา” เป็นโครงงานที่
ท าร่วมกบัชุมชน โดยมนีักศกึษา จากหลากหลายสาขาลงไปศกึษาวเิคราะห์ ประมวลผลชุมชน 
เพื่อน ามาวางโครงงานและน าองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา  มาบูรณาการ 
ท างานร่วมกบัชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า และพฒันาคุณภาพ
ชวีติ ของคนในชุมชน โดยมนีักศกึษาจ านวน 8-10 คนต่อโครงงาน และมอีาจารย์จากทุกคณะ
ของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์เป็นที่ปรกึษาร่วมกบัเจ้าหน้าที่รฐัที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่  เพื่อท าหน้าที่
เป็นผูน้ิเทศงานใหก้บักลุ่มนักศกึษา ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 1 ภาคการศกึษา จ านวน 
80 - 100 โครงงาน ลงชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 80 - 100 ต าบล ซึ่งประสบปัญหาด้านความ
ยากจน ความเหลื่อมล ้า หรือปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีแรกของการด าเนิน
โครงการ“ยุวชนอาสา” ไดก้ าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายคอืจงัหวดักาฬสนิธุ์ ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ยุวชนอาสา ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2562 - กนัยายน 2563 

ในการด าเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที ่1 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มนีักศกึษาเขา้ร่วม
โครงการ จ านวน 314 คน เรยีนในรายวชิาทัง้สายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสายสงัคมศาสตร ์
จ านวนกว่า 155 วชิา ที่ใช้ในการบูรณาการข้ามศาสตร์ใน 34 โครงการ โดยมวีตัถุประสงค์
โครงการในภาพรวม คอื  

1) เพื่อน าองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไข
ปัญหา พฒันาชุมชนในมิติต่างๆ โดยเฉพาะด้านความยากจน ความเหลื่อมล ้า และปัญหา
คุณภาพชวีติ  

2) สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่  21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต ์ใชอ้งคค์วามรูใ้นการปฏบิตังิานไดจ้รงิ  

3 ) สง่เสรมิใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองและจดัการตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 
ซึ่งจากการด าเนินงานระยะแรกพบว่า 1) นักศึกษาได้เข้าไปรบัรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้าน
ความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าหรอืปัญหาคุณภาพชวีติในมติติ่าง ๆ ของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 2) 
เปลีย่นชุมชนเป็นห้องเรยีน นักศกึษาไดล้งมอืปฏบิตัใินสภาพพื้นที่จรงิ 3) เพิม่ศกัยภาพให้กบั
นกัศกึษา  4) น านวตักรรมต่อยอดเป็นผูป้ระกอบการ เพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑช์ุมชน 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HNifn9R1OcbwmmqJY6SRgLOm6Pgubm3W/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข หลกัฐาน 

มกส.3.1-1-1 การประชุมก ากับติดตามแผนบริการวิชาการ วนัที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 (เพือ่ความต่อเนื่องของพืน้ที)่ 

มกส.3.1-2-1 แผนการบรกิารวชิาการเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยักาฬสนิธุปี์การศกึษา 2562  

มกส.3.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

มกส.3.1-4-1 รายงานผลความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

มกส.3.1-4-2 รายงานการด าเนินงานประจ าปี 2562 โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มกส.3.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานเครอืข่ายศูนยเ์รยีนรู ้

มกส.3.1-6-1 ค าสัง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ที ่0339/ 2561 

มกส.3.1-6-2 
 

รายงานสรุปผลโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองแวง  อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

มกส 3.1-6-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะที ่1 พืน้ทีจ่งัหวดั
กาฬสนิธุ์ 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/13ZACmjKPCCNRR4ZoZ3rxQ1vshFoX7nLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqMlAQhxzg7fDK__vk-UMmMuUyWJJeM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQ4d8gCUHTTk3vAjmLt42PwJ92wmQFI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mzoVIt5TUIJXQF49-Gf046Iwn4jkc-00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4mytcEgAk-NEP1C7KWX26mJY29XhCgL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNifn9R1OcbwmmqJY6SRgLOm6Pgubm3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17nU78zvzOFSk-h9kt_6kLov1Pio3_mXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qkGeiNka0nBHvtw80h4WXERifa8vmYQC/view?usp=sharing
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ข้อสรปุผลการประเมินตนเอง 
1. จดุแขง็/แนวทำงเสริมจุดแขง็ 

1.1 มหาวทิยาลยัมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชนท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่และไวใ้จ
กนัเป็นทศิทางการพฒันาทีท่ าใหเ้กดิความยัง่ยนื 

1.2 มหาวทิยาลยัมอีงคค์วามรูท้างวชิาการเกอืบทุกสาขาวชิาและมคีวามพรอ้ม
ในการถ่ายทอดสูชุ่มชนเป้าหมาย       

2. จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
2.1 ชุมชนมปัีญหาเกิดขึ้นมากมายท าให้การแก้ปัญหาต้องใช้เวลาและความ

อดทนร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัมหาวทิยาลยั 
2.2 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืจ าเป็นต้องมีการประสานงานทัง้ภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และสือ่มวลชน ในการร่วมสรา้งชุมชน        
3. วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม 

3.1 การเรยีนรูร้่วมกนัผ่านการปฏบิตัทิ าใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
                3.2 ตวัอย่างความส าเร็จจริงในชุมชนจะเป็นแนวทางและทิศทางการท างาน
ใหก้บัคนในชุมชน  
       3.3 องค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชุมชนและองค์ความรู้วิชาการ จาก
มหาวทิยาลยัควรสรา้งใหเ้กดิการบูรณาการเพือ่การแก้ปัญหาและพฒันาชุมชน 
 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและ
พฒันา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 
1. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รรณิการ ์หว้ยแสน 
2. นายนิตย ์นามวงษ์ 
3. ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิภาวณิี ไชยรกัษ์ 
4. นางสาวจุฬารตัน์ สุภรีค์ า 

 
 
 
 
 
 


