


บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนการบริหารศูนย์บริการวิชาการในรอบ 4 ปี (2554-2558) ได้อาศัยแนวคิดจากจากกรอบแผน 

ระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : Knowledge & Technology Transfer  ก าหนดทิศทางและ

สาระส าคัญ โดยสรุป คือ ก าหนดบทบาทมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้น า ชี้แนะ เพื่อร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

สร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงโดยเฉพาะ  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การน้อมน าเอาหลักการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่  ขยายพื้นที่การ

ให้บริการจนถึงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอื่นๆ  ร่วมกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) ก าหนด

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการคือ การท างานบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน การมีชุมชนต้นแบบ

และการร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน และล่าสุดจากมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554-2558 ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน  

2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะและการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และ 3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะของประชาคมเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการ

บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จากข้อมูลทั้งหมดได้น ามาพิจารณาประกอบกับบริบทของภาระหน้าที่ พันธกิจ  

ของศูนย์บริการวิชาการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของหัวหน้าโครงการบริการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 

2552 บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ปี2553 และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ของศูนย์บริการวิชาการ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐประจ าปีการศึกษา 2552 น ามาสู่ 

การจัดท า แนวทางในการด าเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554-2558 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ค าต้ือ) 

     ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

                    พฤษภาคม 2554 



สารบัญ หน้า 

 บทสรุปผู้บริหาร 

 สารบัญ 

 โครงสร้างการบริหารงาน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 บทที่ 1 สถานภาพและพัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ  
 การบริหารงาน 
 พัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 บทที่ 2 แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการบริการวิชาการแก่
สังคม 
 กรอบแผนระยะยาว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโยลี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่

ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554-2558 
 กรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 แผนผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 บทที่ 4 การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติสู่งบประมาณ 
 การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับของทีมงาน

บริหาร 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 แผนภาพการน าทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
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รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

 

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ ์ นายสามารถ  อังวราวงศ์ 

 
  

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายบุญเลิศ บูรณศักดา               นางชาลอต  โทณวณิก 

   
พันเอกกนก ภู่ม่วง นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ นางเพ็ญจันทร์ แสนประสาน 

กรรมการและเลขานุการ   

     

 
 
 
 

 

 

     รศ.ดร.อ านวย  ค าต้ือ   
   

 
 
 

คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ  

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bangkokbiznews.com/2005/12/27/images/_copy603.gif&imgrefurl=http://www.bangkokbiznews.com/2005/12/27/eco_net_e008.php&h=230&w=200&sz=36&hl=th&start=5&um=1&tbnid=uuLf4HimNhQqsM:&tbnh=108&tbnw=94&prev=/images?q=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%95++%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81&svnum=100&um=1&hl=th&newwindow=1&sa=G


 
 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 

   
รศ.ดร.อนันต์ พลธานี 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน  

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รศ.ดร.เฉลิมศกัดิ์  พิกุลศรี 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
รศ.มันทนา สามารถ  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

   
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 

 

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  
ผู้จัดการโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าริ 

 

  

ดร. สุรพล แสนสขุ 
ผู้อ านวยการวิทยาเขตหนองคาย 

  

กรรมการและเลขานุการ   

   

รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 
รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

ฝ่ายบริการ 

 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 



 
 
 
 
 

  
ผศ.กมล อนวัช 

ประธานกรรมการ 
ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 
รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

  

ผศ.สินทร ศิลา            รศ.อัมพน  ห่อนาค รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร 
 
 
 
 

   
อ.อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ นายสมนึก ปิ่นทอง รศ.พิศาล  ศิริธร 

 

  

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชคูันหอม   
กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
น.ส.ชลาลัย วานมนตรี น.ส.เบญจมาศ เห็มโพธิ์ 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 



 

 
 
 
 
 
 
 

  

นายสุรินทร์ หว่างจติร พญ.ทานทิพย์ ธ ารงวรางกูร เภสัชกรนิพนธ์ พิทยาวุฒิวินิจ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายเทิดศักดิ์  ธรรมขันต ์ นายสุเทพ ทวะล ี นายสุพัฒ  วงษ์โก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

นายส าราญ  โยทองยศ       นายประเสริฐ  เอี่ยมสนิทอมร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

คณะกรรมการท่านท่ีไมม่ีภาพปรากฏ 
นางเนตรชนก   ไชยยาค า                

นายเมืองแมน  เทพาจันทรักษ์    
นายไมตรี  วิริยะ 

นายแพทย์อิสระ  เจียวิริยบุญญา 
 



 
 
 
 

 
รศ.ดร.อ านวย  ค าต้ือ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

                    
ผศ.นพดล  มีไชยโย   รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

    
นายพิชัย เล่งพานิชย์ 
เลขานุการศูนย์ฯ 

นายธวัช  รัตนมนตรี   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย

บริหาร 

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ 

นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลังและ
แผน 

                       
                  นายธวัช  รัตนมนตรี 
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 

         น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 
 
 

ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 
(วาระการด ารงต าแหน่ง 8 มีนาคม 2554 ถึง 7 มีนาคม 2558) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ  

- หัวหน้าส่วนคลัง  

- หัวหน้าส่วนพัสดุ 

- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ  

- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 

- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 
- หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  

-  หัวหน้าส่วนฝึกอบรม 
-  หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ผู้อ านวยการ คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 คณะกรรมการภาคประชาชน 

 

เลขานุการศูนย์ฯ 

ผช.เลขานุการฝ่ายบริหาร 

 ผช.เลขานุการฝ่ายวิชาการ 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายอ านวยการ 

 

ผช.เลขานุการฝ่ายคลังและพัสดุ 

 



                แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2554-2558                                                                              
 

 
 
 
1. ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ  
     มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและ

วางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเก่ียวกับ
การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมต่างๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ   
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งน้ี
มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่ กับค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

 ผู้บริหาร     

1.  รศ.ดร.อ านวย   ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร ์

2.  ผศ.นพดล   มีไชยโย รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายอ านวยการ คณะศึกษาศาสตร์ 

3.  รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

4.  ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริการ คณะวิทยาศาสตร ์

 ข้าราชการ     

1.  นายพิชัย   เล่งพานิชย ์ เลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการ ส านักงานผู้อ านวยการ 

2.  นายธวัช   รัตนมนตร ี ผู้ช่วยเลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

3.  นายบุญญฤทธ์ิ   สมบัติหลาย ผู้ช่วยเลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

4.  นางพัชลีย์กานต ์ ประภาธนาสิริ ผู้ช่วยเลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการฝ่ายคลังและพัสด ุ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

5.  นางสาวเดือนเพ็ญดาว   ชิวพิมาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

6.  นางเอื้องฟ้า   วรรณสิทธิ์ หัวหน้าส่วนบรหิารและธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

7.  นางประคอง   เชียงนางาม หัวหน้าส่วนคลังและพัสด ุ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

8.  นางสาวประภาพร  ปิ่นใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

9.  นายประภาพรณ์   ขันชัย หัวหน้าส่วนติดตามและประเมนิผล กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

 ลูกจ้างประจ า     

10.  นางส าเนียง   สมภาร พนักงานพิมพ์ดีด  ช้ัน 2 กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ  

11.  นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

12.  นางสาวลลดา  สินธุพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

13.  นางสาวชลาลัย วานมนตรี หัวหน้าส่วนติดตามและประเมนิผล กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้    

14.  นางวิภาดา  มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

15.  นางรชตวรรณ    พรมภักดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

16.  นายประหยดั สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

17.  นายปานเทพ  เลียวเทียนชัย นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 พนักงานราชการ    

18.  นางสาวอุมาพร   ปาลสาร พนักงานธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

 ลูกจ้างช่ัวคราว-เงินรายได ้    

19.  นางสาวมิยาวดี   โนนศร ี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

20.  นางสาววาสนา   จงจติกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

21.  นางสาวรุ่งอรุณ   ศุภกฤตอนันต ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

22.  นางสาวเสาวลักษณ์   ราช า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

23.  นางสาวผ่องศร ี  เป้งสะท้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

24.  นายสุพันธ์    ขันตา พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

25.  นางสาวสมยงค์  แหล่ยัง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

26.  นางสาวศิโรรัตน ์  กุลวงศ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
 ลูกจ้างช่ัวคราว-โครงการ     

27.  นายพฤมนต์  เธียรศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

28.  นางสาวขวัญจิตร    ลอนมา เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

29.  นางสาวภนิตา   นามพิกุล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

30.  นางสาววรรณภา   สีดาพล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

31.  นายอนุชา   บุญเสนา นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

32.  นายพงษ์เทพ  พระคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

33.  นางสาวภคปภา   เวชกิจ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

34.  นายชาลี   พรหมอินทร ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

35.  นางสาวขนิษฐา   เสนาขันธ ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

36.  นางสาวดาริกา  โนนศร ี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

37.  นางสาวทักษพร เวียงจันทร ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

38.  นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธ์ิ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

39.  นายทนงศักดิ ์  พิลาค า คนงาน กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

40.  นางสาวอรอุษา  สุคนธรส นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

41.  นายอโณทัย  ใจป้้า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

42.  นายสาวกรกมล  บุตรดีวงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

สรุปอัตราก าลังศูนย์บริการวิชาการ 

ล าดับ ข้อมูล จ านวน (คน) 

1.  ผู้บริหาร 4 

2.  ข้าราชการ 9 

3.  ลูกจ้างประจ า 1 

4.  พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 3 

5.  พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 4 

6.  พนักงานราชการ 1 

7.  ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้ 8 

8.  ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 16 

 รวม 46 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
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(ฉบับร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2554 – 2558 

  

 แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 - 2558  มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1.  การบริการวิชาการที่ เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา  

และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ 2.  การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ที่ 3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที4่. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 

 จากกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  จากน้ันได้เสนอการการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการก าหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ภารกิจบริการวิชาการโดย

การเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ ได้จ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า  2) การบริการวิชาการ

ที่ไม่มุ่งผลก าไร และ 3) การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติพันธ

กิจ การมีผู้บริหารที่เข้าใจ เข้าถึง มีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธกิจบริการ

วิชาการ เพื่อร่วมน ามาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ 400  

ของโลก 
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บทที่ 1 

สถานภาพและพัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระ
ราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีสถานที่ท าการตั้งอยู่ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 พันธกิจ  ประสานและด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบาย
การพัฒนาประเทศ 
 ปรัชญา/ปณิธาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดม่ันการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน 
 ค าขวัญ  ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ 
 วัตถุประสงค์หน่วยงาน 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม 

3. ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ
ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วม  มีการบูรณาการองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่ ง เสริ มและสนับสนุนการสร้ า ง เ ครื อข่ า ยความร่ วม มือ กับภาค ธุร กิจและอุ ตสาหกรรม  
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้กับ
ต่างประเทศ โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

5. ส่ง เสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประ เทศและประ เทศ  
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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การบริหารงาน  

 ศูนย์บริการวิชาการมีผู้อ านวยการ เป็นผู้บริหารงาน ผู้อ านวยการเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 วรรค

สอง มาตรา 31 วรรคสองและมาตรา 22 วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ได้จาก

การสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์และส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  ศูนย์บริการวิชาการมีการปรับโครงสร้าง ตามความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เม่ือวันที ่30 มิถุนายน 2547 โดยได้แบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการเป็น 2 

กลุ่มภารกิจ ดังน้ี 

1. กลุ่มภารกิจอ านวยการ รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ  รวมทั้งการติดต่อ
ประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเก่ียวกับ
การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมต่าง ๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

2. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชนบุคลากร  องค์กร หน่วยงาน 
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา  โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ  ทั้งน้ีมีการ
ด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 
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 พัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ 

ช่วงที่ 1. ช่วงเริ่มต้น( ก่อน 2532 )เป็นช่วงวางรากฐานการจัดตั้งศูนย์ศึกษาต่อเน่ือง กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ

พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ช่วงที่ 2. จัดตั้งศูนย์ศึกษาต่อเน่ือง ( 2532-2537)กิจกรรมเน้นการฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรและประชาชน

ทั่วไป  

ช่วงที่ 3. ช่วงขยาย ( Modifying period) (2537-2545) มีภารกิจยืดหยุ่นเพื่อรองรับและพัฒนาสังคมให้ทันต่อ

กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ท้องถิ่นภิวัฒน์ (localization) และกระแสมนุษย์นิยมสมัยใหม่ 

(neo-humanism) 

ช่วงที่ 4. ช่วงน้อมน ากระแสพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมน าปฏิบัติและการน าระบบการบริหาร

จัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการบริการวิชาการ (2545-2553) 

ช่วงที่  5. ช่วงการร่วมน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก  ภารกิจตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 2/ 2553 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ( 2554 - 2558 ) 
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 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 

 แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของศูนย์บริการวิชาการได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อน ามาปรับ

บริบทของการท างาน จากกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังน้ี 

1) จากหัวหน้าโครงการบริการสังคม ประกอบด้วยบุคลากรของคณะ /ศูนย์/สถาบัน /ส านัก ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2552  

จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน  ( Weaknesses ) 
1) ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ มีวิสัยทัศน์ ตาม

นโยบายการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ มีการ

จัดท าแผนและก าหนดทิศทางการบริการวิชาการ 

ที่ชัด เจน เพื่อให้ เ กิดการปฏิบัติ งานในแนวทางที่

สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

1) การสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของหัวหน้า

โครงการบริการวิชาการกับศูนย์บริการวิชาการ 

2) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลงานเพื่อเพิ่ม

คุณภาพบริการและก ากับดูแลให้การด าเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

2) การเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการกับงาน

สอน งานวิจั ย  ที่ บู รณาการกันอย่ า งกลมกลืน 

สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถขยายผลใน

เชิงพาณิชย์ได้ 

3) บุคลากรศูนย์บริการวิชาการมีความกระตือรือร้น มี

จิตส านึกในการให้บริการ มีศักยภาพและประสบการณ์

ในการประสานงาน ได้รับการยอมรับจากบุคคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) การประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผ่านสื่อต่างๆ 

4) มีการหาความต้องการของชุมชน และมีการก าหนด

พื้นที่ในการให้บริการวิชาการอย่างชัดเจน 
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 2)  จากบุคลากรของศูนย์บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2553 

โอกาสของการพัฒนา 
( Opportunities for development ) 

ภัยคุกคาม 
 ( Threats ) 

3. การขยายฐานการให้บริการวิชาการโดยมีจุดเชื่อมต่อใน

พื้นที่หวังผล 

 4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

5. การบูรณาการ การเรียน การสอน และการวิจัย มา

ถ่ายทอดสู่งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 6. การตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ของชุมชน หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

จุดแข็ง ( Strengths ) จุดอ่อน  ( Weaknesses ) 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ในการบริหาร

องค์กรสูง 
1) บุคลากรและหน่วยงานภายใน มข. รู้จัก

บทบาทภาระหน้าที่ของศูนย์ฯ น้อย 
2) มีระบบการติดตามประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
2)  บุคลากรส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ  เป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวท าให้มีการโยกย้ายเปล่ียนงานบ่อย 
3) มีกระบวนงานสร้างคุณค่าในการหาความต้องการของ

ชุมชน 
3) การประสานงานระหว่างส่วนงานภายใน

ศูนย์ฯ มีน้อย 
4)  เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่หลักในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4) สถานที่ตั้งศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภายใน

อาคารเดียวกันและสถานท่ีค่อนข้างหายาก 
5) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (E-Office) 
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โอกาส ( Opportunities ) ภัยคุกคาม ( Threats ) 

1) มีศาสตร์ความรู้ทุกด้านที่จะน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและ
สังคม 

1) ความผันผวนของระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลก 

2) สังคมมีความเชื่อม่ันในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น 

 

2) มีหน่วยงานหรือองค์กรภายในมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่นที่มีภาระหน้าที่ใกล้เคียงกับศูนย์บริการ
วิชาการ 

3) ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3) กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายไม่เข้มแข็งและไม่ยั่งยืน
เท่าที่ควร 

4) การเกิดประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (AEC : 
ASEAN Economic Community) 

 

4) มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ มี
ภาระหน้าที่เหมือนกับศูนย์ฯ ท าให้เป็นคู่แข่งที่ส าคัญ 

5) มี เครือข่ ายความร่วมมือทางบริการวิชาการ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 3) จากรายงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์บริการวิชาการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจ าปีการศึกษา 2552 (1 

มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ภาวะผู้น าที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเชิงรุกได้ประสบความส าเร็จ 
2. สร้างชุมชนต้นแบบการพัฒนา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างน้อย 2 

ชุมชน และยังขยายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประเทศเพื่อนบ้าน(สปป.ลาว) ได้รู้จักผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงานอย่างทั่วถึงและให้ความสนใจในความผาสุกของบุคลากร ผ่าน
การด าเนินงานต่างๆ 

4. ศูนย์บริการวิชาการมีวิสัยทัศน์พันธกิจท่ีชัดแจน 
5. ศูนย์ได้เน้นการท างานแบบเศรษฐกิจพอเพียง และใช้อริยสัจ 4 ในการจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
6. มีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างดี 
7. มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  และมีผลการด าเนินการที่มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
8. มีการน าความต้องการของชุมชนมาใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
9. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความหลากหลาย และมีส่วนร่วมในภารกิจ ตามพันธกิจได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ของศูนย์บริการวิชาการ 
10. สามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับสูงในการด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
11. มีการก าหนดวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจและสร้างนวัตกรรม  โดยมีระบบการแนบ

ข้อมูลเดิม ที่ก าหนดไว้ในการเสนองานที่ก าหนดคุณภาพงานในความครบถ้วน ท าให้ผู้บริหารง่ายต่อการ
ตัดสินใจ 

12. มี BAR และ AAR สนับสนุนการด าเนินงาน   
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โอกาสในการปรับปรุง (OFI :Opportunities For Improvement) 
1. เพิ่มจ านวนหน่วยงานในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ตาม

แผนการปฏิบัติงาน  
2. การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกทางด้านการด าเนินงานด้านการสนับสนุนด้านการยืมเงินทดรองจ่าย

เพื่อใช้ในการด าเนิน  
3. การหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการใน

อนาคตยังไม่ชัดเจน และขาดแผนการพัฒนาในระยะยาวรวมทั้งแผนการประเมินความพร้อมในการ
ให้บริการและจัดการของบุคลากร 

4. การสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ขอรับบริการจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง ในหลักสูตรต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสร้างหลักสูตรได้ตรงความต้องการและสามารถใช้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในการด าเนินการ  ทั้งน้ีอาจต้องรวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยใน
อนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีผลท าให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มอาเซียนได้   ทั้งน้ีผู้
ขอรับบริการจะรวมทั้งนักศึกษาของทั้งภายในและภายนอกสถาบันด้วย 

5. มีแผนการถ่ายโอนโครงการไปสู่หน่วยงานในเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

6. ขาดความเชื่อมโยงกับคณะ/หน่วยงานในการน าแผนไปปฏิบัติ 

7. มีการประเมินผลโครงการในหลากหลายวิธี และหลากหลายรูปแบบ โดยปราศจากอคติ โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

8. การก าหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ชัดเจน ท าให้การบริการวิชาการและการสร้างความพึง
พอใจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

9. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อยู่ต่างหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกสถาบัน  
ควรทราบความพึงพอใจของผลการปฏิบัติงาน 

10. ควรสร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญท่ีตรงตามพันธกิจ ทั้งภายใน ภายนอก ให้สมบูรณ์ 

11. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่
ด าเนินการทั้งในปัจจุบันและการให้บริการวิชาการที่พึงจะมีในอนาคต 

12. การใช้ Blog บนServer ของ Gotoknow.org  หรือ Web Board เพื่อหาความต้องการNeed ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนทราบความพึงพอใจได้อีกทางหน่ึง  โดยมีผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลอยู่
เสมอ 

13. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
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14. กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 

15. การสร้างขวัญก าลังใจ ความเชื่อม่ันในผู้บริหาร 

16. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่จะมีในอนาคต   เช่น 
ความสามารถด้านภาษา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 

17. การแสวงหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ครอบคลุมทั้ง 2 ภาคส่วน เน่ืองจาก
การก าหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่ชัดเจน  และยังไม่ครอบคลุมในส่วนของเครือข่าย 
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

18. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการควรสัมพันธ์กับงบประมาณ ให้มีความยืดหยุ่น 

19. เพิ่ม Impact Factor ที่มีผลสัมฤทธ์ิเชิงประจักษ์ ต่อผู้ด าเนินโครงการ 
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บทที2่ 

แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

พ.ศ. 2553 - 2558 

 ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกับการให้บริการวิชาการแก่

สังคม ดังน้ี 

1. กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการถ่ายทอด

ความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : Knowledge & Technology Transfer  

 ทิศทางและสาระส าคัญ 

1) ก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้ชี้น า  ชี้แนะเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

2) สร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่จริง

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3) ส่งเสริมการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ขยายขอบเขตและความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (  Greater  Mekong  Sub region : GMS) , กลุ่มประเทศในยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-

เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) และ Asia มากขึ้น 

5) อนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา

นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6) เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมกับกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 
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 กลยุทธ์หลัก 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบ กลไกและทรัพยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

3. ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยี 

4. สร้างระบบ กลไกและภาคีหุ้นส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอด  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนในประเทศและ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6. ก าหนดพื้นที่การบริการวิชาการ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง   

( Greater Mekong Sub region : GMS ) 

2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1) ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ( Impact on Community ) ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหา

และการพัฒนาชุมชน 

2) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลัก เกณฑ์การ มีส่ วนร่ วมและหลัก เศรษฐกิจพอ เพี ย ง  

( Community Model ) 

3) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ( Community 

Participation) 
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3. มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554-2558 

 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมวาระพิ เศษ วันที่  22  กรกฎาคม 2553 

ได้ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3 /2553 เรื่องพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

( พ.ศ.2554-2558 ) 

 เป้าหมาย  

 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1ใน 400 

ของโลก”มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า 

ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based University) 

บริหารการวิจัยและผลของการวิจัย ให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้าน การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นชุมชนมหาวิทยาลัยต้นแบบที่ดีแก่สังคมในทุกด้าน เช่น ด้านสุขภาวะ ได้แก่  

ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ประปา  

การสื่อสาร ขยะมูลฝอย ระบบการจราจรขนส่ง และด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวและการจัดพื้ นฐานที่

เหมาะสม เป็นต้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ส่งผลให้ประชาคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความผาสุก 
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3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 

     มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่ม มีความสามารถในการจัดหารายได้เพิ่มเติมด้วยระบบและกลไกที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง เพื่อน ามาพัฒนา

มหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติพันธกิจและนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะจากประชาคมเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ข้อเสนอแนะประมวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประกอบเป็น

แนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปได้จ านวน 9 ประเด็น รวม 110 ข้อ ส าหรับในประเด็นของการ

บริการวิชาการ มี 8 ข้อ ดังน้ี 

1. ก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในทุก ๆด้าน 

2. เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศ 

3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางโครงการพระราชด าริฯ 

4. จัดให้ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี สู่ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 

6. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อเผยแพร่  

สู่ชุมชน 

8. มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

สังคมทุกระดับ 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554 – 2558 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การบริหารศูนย์บริการวิชาการได้จัดท าตามกรอบแนวคิดและแผนผัง

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะท าหน้าที่ประสานงานและร่วมด าเนินการกับ

หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กร

เอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ  น าเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย การเรียน

การสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดท าโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภูมิภาคอื่นของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้ เพื่อสนับสนุนการท างานของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด น าไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

                                                                   

                              

                                                                           

                      
            
          

                
            

                           
                       

                 
                       

                          
                   
               

             
          

              
            

                                   
                   

                                                                                 

                                                                             

                                                  

 จากแผนผังยุทธศาสตร์ จากมิติทั้ง 4 ด้าน จะน าไปสู่การเป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของประเทศและประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อันจะส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป 
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 จากกรอบแนวคิดและแผนผังยุทธศาสตร์ น าไปสู่การสร้างนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

และกลยุทธ์ของการปฏิบัติราชการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554 -2558  ดังน้ี 

1. นโยบาย : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและด าเนินการการ

ให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการ

สรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้น า ชี้แนะและร่วมพัฒนา

สังคมท่ียั่งยืน 

2. วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอานวัตกรรม

และผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ( researched based university) ร่วมกับภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่ม

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. พันธกิจ :  

1)  พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2)  เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

3)  ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้าง

ชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทาง

สังคม (Social laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย  

4) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษา  เอกชน 

องค์กรเอกชน  เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา

ประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       4. ค่านิยมองค์กร  

  ตามนโยบายการก ากับองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่านิยมองค์กร ไว้ดังนี้ 
1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี 
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2) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) การให้ความส าคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ 

4) การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร 

5) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

 5.ประเด็นยุทธศาสตร์  

 จากกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น:Knowledge & Technology Transfer 

และจากประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่  3  /2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2554-2558) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 

1) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีใช้การวิจัยเป็นฐาน  
2) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบท่ีดี 
3) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่งตนเองได้ 
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 จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ด้านการบริการวิชาการ ดังน้ี 

 เป้าประสงค์  

1) ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ( Impact on Community ) ทั้งในแง่ของการ

แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน 

2) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( Community 

Model ) 

3) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ( Community 

Participation) 

4) ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย

เป็นฐาน(Research Based University) 

5)    ผลงานบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้  
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ 2554 -2558  ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อสังคม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดประ เภท (item)ของงบประมาณ

แผ่นดินงบอุดหนุนทั่วไปที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ประเทศ 

2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุก ที่สร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

 
 

3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

4) การน านวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้วิจัย
เป็นฐาน(research based university) ไปบริการ
วิชาการ 

5) การหาความต้องการของสังคม(need assessment )
เพื่อจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
 

6) การบูรณาการ tacit & explicit knowledge
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น เป็นงานบริการวิชาการ 

 
 

1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการ
วิ ช า ก า ร ที่ ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย การเรียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการบริการวิชาการ 

3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาค
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการ
วิชาการ 

4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพื่อหา
ความต้องการของสังคม 
 

5) มีการพิจารณาจัดต้ังหน่วยงาน/คณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการวิชาการ (Office/Team 
of academic service business development) 
 

6) มีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น/
ระยะยาว/ต่อเน่ือง เพื่อประชาชน ในการ
ประกอบอาชีพ 
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7) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ 

8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในการสร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ 
 

9) การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: Cooperate 
Social Responsibility 

10) การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ( KKU learning center )เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีพ/ต่อเน่ือง 

11) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อ
น าไปประกอบอาชีพ 

12) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการทุกระดับ
อย่างทัดเทียม 

13) กา ร ใช้ ว า รส า รศู นย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  /  
E-Journal เพื่อเป็นแหล่งในการให้บริการ
วิชาการเพิ่มเติม 

14) การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้
เข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการให้มากขึ้น 

15) การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่
สร้างพันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของ
บุคลากรในการให้บริการวิชาการ โดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

 
 
 
 

7) มีการจัดท าวารสารศูนย์บริการวิชาการ /  
E-journal ที่  เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมจาก
การใช้วิจัยเป็นฐานของบุคลากรต่อสังคม 

8) มีการพิ จารณาจัดท ากลไกให้บุ คลากร
มหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมในพันธกิจบริการ
วิชาการ 

9) มี ก า รประก าศหลั ก เ กณ ฑ์ก า ร ติ ดต า ม
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป้าหมาย :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่ /ชุมชน ในการน้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การติดตามการบริการวิชาการในชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจัดต้ังแล้ว 

2) 2.การจัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มเติม 

3) โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง สั ง ค ม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU social laboratory) 
ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน 

5) น้อมน าพระราชด าริการพัฒนาสังคมมาใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ 

6) การน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัย
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยท่ีมีสุขภาวะดี 

1) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย การเรียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณา
การในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ 

2) มีการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยในการน ามหาวิทยาลัยสู่
ต้นแบบแห่งสุขภาวะที่ดี ภายใต้หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ 
เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

พัฒนาเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐ 
เอกชน 

2) การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

3) กา รส ร้ า ง เ ค รื อข่ า ย กับห น่วย ง านอ งค์ ก ร
ต่างประเทศ/นานาชาติ 

4) การสร้างรายได้จากความร่วมมือกับเครือข่าย 
5) การสร้างกลไกการให้ความส าคัญกับคู่ความ

ร่วมมือ 

1) มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ ( MOU: 
memorandum of understanding) ระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่าย 

3) มีการจัดท าข้อตกลงการจ้าง ( TOR : term of 
reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ
หน่วยงานเครือข่าย 
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กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันชั้น
น าของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น
และระยะยาว 

 

1) มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวให้แก่ประชาชน 

3) มีการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นน าและเป็นท่ียอมรับระดับชาติ /นานาชาติ  

มีความเข้มแข็งในการประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนา
สังคมท่ียั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค  
ลุ่มน้ าโขง 

 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่
บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี  มีสุขภาวะและ
เป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทในการ
ปฏิบัติพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี
จิตส านึกและ competency ในการบริการวิชาการ
เพื่ อพร้อมต่อการถ่ ายทอดองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

3) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้ านวิชาการและเป็นศูนย์ เรี ยนรู้  
( learning organization)ของสังคม 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก 
6) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับศูนย์ /ส านัก 

บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นน า 
7) การปฏิบัติพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1) การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการ
บริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ปฏิบัติทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

2) การมีภาระการท างาน ( job description) ของ
บุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มี
ความผูกพันกับองค์กรมีระบบการจัดการความรู้ 
(knowledge management )  

3) การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ช านาญ
ของบคุลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อ 
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมี
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ 

4) การมีระบบประชาสัมพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพ  
มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า รปร ะช าสั มพั น ธ์  ส า ม า ร ถ
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการวิชาการอย่าง
ทั่วถึง ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
สังคม ทุกระดับ 

5) การมีระบบ web site ที่ มีประสิทธิภาพทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

6) มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการกับ
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทที่ 4 

การน าแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัติ 

 จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554-2558 ในบทท่ี 3 ท้ัง 5 กลยุทธ์ นั้น 

เพื่อให้การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติน าไปสู่การปฏิบัติ ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดงบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ส าหรับงานบริการวิชาการวิชาการ

ที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท ดังน้ันการจัดท าแผนงบประมาณ แผนงานและแผนเงินต้องเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการ

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และยังมีคณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการ

วิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะต่างๆอีกไม่เกิน 7 คนเป็นกรรมการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการต่างๆที่

จัดท าต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย แต่เน่ืองด้วยพันธกิจบริการวิชากรที่น าเสนอมีมากกว่างบประมาณ 

ดังน้ัน ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการด าเนินงาน โดยต้องแบ่งการ

ด าเนินการออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า หมายถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ให้แก่

สังคม โดยศูนย์บริการวิชาการต้องบริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร หมายถึงการจัดการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 

ใช้งบประมาณของหน่วยงานน้ัน ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ /หรือด าเนินงานช่วยเหลือตาม

งบประมาณที่ได้รับ 

3) การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้  หมายถึงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน

เครือข่าย หรือโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย

เคร่งครัด 
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2. การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือ

ประสานงาน ( organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังน้ันผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ

ต้องท าหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ 

3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร    ศูนย์บริการ

วิชาการมีเจ้าหน้าที่ท่ีประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจ านวนหน่ึงมีเลขานุการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหาร

อันประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ได้มาจากการสรรหา เป็นวาระๆละ 4 ปี การได้มาซึ่ง

ผู้อ านวยการและทีมงานที่ขาดวิสัยทัศน์ อ่อนประสบการณ์ ไร้ภาวะผู้น า ขาดการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภายใน

ภายนอก ย่อมท าให้การบริหารศูนย์บริการวิชาการอ่อนด้อยประสิทธิภาพ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ ไร้แนวทางในการ

ด าเนินงาน การที่น าแผนกลยุทธ์ที่ดีไปปฏิบัติย่อมไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร  บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการคือผู้ร่วมปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติ ดังน้ันบุคลากรต้องมีจิตส านึก มีทักษะ มีจิตอาสา มีจิตบริการ ( service mind) ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและ

กระตุ้นให้เกิดแก่บุคลากรตลอดเวลา 

 จากข้อก าหนดในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้ที่จะท าให้เกิดผลมากที่สุดก็คือผู้อ านวยการ ที่ปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูและและเสนอแนะจากกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้การตัดสินใจ

ร่วมของคณะกรรมการบริการวิชาการและการให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการภาคประชาชน  โดยผู้อ านวยการต้องเป็นผู้

ประสาน /เข้าใจ /จริงใจ ต่อหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอก เป็นบุคคลที่สังคมทุกภาคส่วนให้การยอมรับ สามารถท างาน

นอกเหนือจากแผนกลยุทธ์ที่เสนอ หรือปรับแผนได้ หากการกระท าน้ันจะเกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการ 
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โดยสรุปของการน าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ ดังเสนอในแผนภาพต่อไปนี้ 

                                         

             
           

             
               

              
              

       
                  

        
           

            

                          

                
                  

         

          
             

                    

          
แผนภาพการน าทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติสู่การน าปฏิบัติ 

 

 



บุคลากรส่วนสารสนเทศ 

  

 

 

 

นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

นักสารสนเทศ 

นางวิภาดา มีแวว 

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 



คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

  ผศ.นพดล  มีไชยโย  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

  รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด  รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ดร.วิรงรอง มงคลชัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

  นายพิชัย เล่งพานิชย์  เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 

  นายธวัช รัตนมนตรี  ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร 

ผู้เรียบเรียง 

  รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

ผู้รวบรวมและออกแบบรูปเล่ม 

นางวิภาดา มีแวว  หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

  น.ส.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ 

ออกแบบกราฟิก นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ นางวิภาดา มีแวว  หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

 

              เผยแพร่  พฤษภาคม 2554  

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

123 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ 043348983 โทรสาร 043202408 
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