โครงการ “สัปดาห์บริการวิชาการ”
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
โดยเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
๑. ชื่อโครงการ สัปดาห์บริการวิชาการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ส านั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม วิ ช าการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุต รดิตถ์ สถาบั น วิจัยและพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ อุดรธานี ส านัก บริการวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. หลักการและเหตุผล
เครื อข่ายบริ การวิช าการ สถาบั น อุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์บริการวิช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ส านั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม วิ ช าการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยและการบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุต รดิตถ์ สถาบั น วิจัยและพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ อุดรธานี ส านัก บริการวิช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดโครงการสัปดาห์บริการ
วิชาการ เพื่อเป็นการแสดงผลงานด้านบริการวิชาการของส่วนงานด้านบริการวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
จุดมุ่งหมายในการเผยแพร่บทบาท พันธกิจ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ด้านบริการวิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการให้บริการวิชาการร่วมกัน โดยเน้นให้เห็นถึง
ศั ก ยภาพ บทบาทและพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยบริ ก ารวิ ช าการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถทางการให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งที่พึ่งของสังคมให้พัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง
โครงการสัป ดาห์ บริ การวิชาการ แบ่ง เป็น การสัมมนาด้านบริการวิช าการรวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างส่วนงานด้านการบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา การจัดแสดงผลงานของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการ

๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานบริการวิชาการของสานักบริการวิชาการ
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
๔.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก
ด้านการบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพิ่มขึ้น
๔.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AFTA)
๔.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติเรื่องการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยระดับ
อาเซียน
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ จากผู้บริหารและบุคลากรส่วนงานที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัยในกากัด จานวน ๒๐๐ คน
๕.๒ ผู้เข้าชมจัดแสดงผลงานการบริการวิชาการ จานวน ๒๐๐ คน
๖. กิจกรรม
ช่วงเวลา
๒๐ ก.พ. ๕๕
๑๙-๒๐ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๙ - ๒๐ มี.ค. ๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒๐ มี.ค. ๕๕
๑๓.๐๐ น.

กิจกรรม
แถลงข่าว/ประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ชุมชนของ
สถาบันอุดมศึกษา”
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการและการบริการวิชาการของส่วนงานภายในและ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนาไปสู่การจัดทา MOU ในอนาคต

๗. ระยะเวลา และสถานที่
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ สร้างการรับรู้ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงพันธกิจ และบทบาทหน้าที่การให้บริการวิชาการของ
สานักบริการวิชาการ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
๙.๒ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการให้บริการวิชาการ
๙.๓ สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการของจากส่วนงานด้านการบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นเพิ่มขึ้น
๙.๔ สามารถสรุปแนวทางในการเตรียมความพร้อมประชาชนสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน
๙.๕ สามารถสรุปประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยระดับอาเซียน

