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ประจ าปีงบประมาณ 2551 
 

  

  
 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  ส่วนที่  1  
บทน า 

ประวัติและพัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ 

          ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตา มประกาศ
พระราชกฤษฏีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ .ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ .ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศพระ
ราชกฤษฎีกา      จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ .ศ.2542 และสถานที่ท าการ
ถาวรตั้งอยู่ชั้น 5 และชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 

วิสัยทัศน์ 

    “เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศอนุภูมิลุ่มน้ าโขง” 
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ปรัชญา/ปณิธาน 

“ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 “ประสานและด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบาย
การพัฒนาประเทศ” 
 
ค าขวัญ 

“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล  ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ” 
 
วัตถุประสงค์ การก่อตั้งหน่วยงาน 
 

1.    พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
2.   ให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม 
3.   ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย
การให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วม  มีการบูรณา
การองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ   อุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  มีนวัตกรรมและสามารถ
แข่งขันได้กับต่างประเทศ  โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
5.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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การบริหารงาน 
 

 ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานตามต าแหน่ง  
ในรูปที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1     แผนผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 
 

- ส่วนบริหารและธุรการ 
- ส่วนคลังและแผน 

- ส่วนนโยบายและแผน 

- ส่วนติดตามและประเมินผล 

- ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 
- ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ ์

- ส่วนบริการวิชาการ 
- ส่วนบริการฝีกอบรม 
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ศูนย์บริการวิชาการมีการปรับโครงสร้างใหม่ ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
คร้ังที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 โดยได้แบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ เป็น 2 กลุ่ม
ภารกิจ ดังนี้  

1. ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้ง
การติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่างๆภายในศูนย์ บริการวิชาการ  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานตามภาระกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ 
ห้องสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง
ประชุมต่างๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

  
2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ  มีภาระรับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา 
โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการ
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการแต่งต้ังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการน้ัน 
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คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ 
 

 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 

 

ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.สุมนต์  สกลไชย 

2 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ. 

ดร.สมโภชน์  นพคุณ 

3 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 

นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์ 
4 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

นายสามารถ  อังวราวงศ์ 
5 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย 
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6 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ ากัด (มหาชน) 

นางชาลอต  โทณวณิก 

7 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บ.ทับกวางคอนกรีต   

นายจีระ  ไตรถวิล 

8 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์  เขต 1 

นายธีระพงษ์  โสดาศรี 

9 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จ ากัด 

นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ 

10 

 

กรรมการโดยต าแหน่ง ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ 

 
 
 
 

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
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คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 
 

 

 
 

รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

ผศ.นพดล  มีไชยโย รศ.ดร.สุทธิลักษณ ์ตั้งกีรติชัย ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ

สารสนเทศ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

นายพิชัย เล่งพานิชย ์
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัช รัตนมนตร ี นายบุญญฤทธิ ์สมบัติหลาย นางเพ็ญนิดา ประสาทการค้า 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลังและแผน 

 

 

 

นายธวัช รัตนมนตร ี น.ส.เดือนเพ็ญ ขิวพิมาย  
หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
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รายชื่อบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2551 
 

สังกัด ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
ส านักงานผู้อ านวยการ  นายพิชัย เล่งพานิชย์ 

 นางเพ็ญนิดา ประสาทการค้า 
 นายบุญญฤทธ์ิ  สมบัติหลาย 
 นายธวัช  รัตนมนตรี 

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  8 
นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ช. 
นักวิชาการศึกษา 8  ช. 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ช. 

ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 
ข้าราชการ 

1. กลุ่มภารกิจอ านวยการ  นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ 
นางส าเนียง  สมภาร 
น.ส.อุมาพร   ปาลสาร 
น.ส.มิยาวดี  โนนศร ี
น.ส.สุพรรณี  บุญสาลี 
น.ส.ผ่องศรี  เป้งสะท้าน 
นายสุพันธ์  ขันตา 
น.ส.ดาริกา  โนนศร ี
น.ส.ศิโรรัตน์  กุลวงศ ์
นายทนงศักดิ์  พิลาค า 
นางประคอง  เชียงนางาม 
นางรชตวรรณ  พรมภักด ี
น.ส.วาสนา  จงจิตกลาง 
น.ส.สมยงค์  แหล่ยัง 
น.ส.ประภาพร  ปิ่นใจ 
น.ส.ขนิษฐา  เสนาขันธ ์
นางวิภาดา  มีแวว 
นายกฤษฎา  ศรีวะรมย์ 
น.ส.ภคปภา  เวชกิจ 
นายชาลี พรหมอินทร ์
นายประภาพรณ์  ขันชัย 
น.ส.จิรัฐิติกาล  พิมพ์วิชัย 
นายพงศ์ศิริ  ปรีจ ารัส 
น.ส.นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล 

นักวิชาการศึกษา 6 
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 
พนักงานธุรการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
พนักงานธุรการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
พนักงานขับรถยนต ์
เจ้าหน้าที่โครงการ 
เจ้าหน้าที่โครงการ 
คนงาน 
นักวิชาการพัสดุ 6 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการเงินและบัญช ี
พนักงานธุรการ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6 
เจ้าหน้าที่โครงการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
นักสารสนเทศ 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 6 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า*** 
พนักงานข้าราชการ**** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
พนักงานมหาวิทยาลัย** 
พนักงานมหาวิทยาลัย** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
พนักงานมหาวิทยาลัย* 

2. กลุ่มงานบริการวิชการ น.ส.เดือนเพ็ญ  ชิวพิมาย 
น.ส.ลัดดา  สินธุพันธ์ 
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 
นายพฤมนต์  เธียรศรีเจริญ 
นายปิยะพงษ์  สีด่าง 

นักวิชาการศึกษา 6 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย* 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
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สังกัด ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานะ 
 น.ส.ขวัญจิตร   ลอนมา 

น.ส.พนิตา  นามพิกุล 
น.ส.รุ่งอรุณ  พุกทอง 
น.ส.วิราภรณ์  จันทรสมบัติ 
นายธนิต  เสนชัย 
น.ส.ชลาลัย  วานมนตรี 
น.ส.วรรณภา  สีดาพล 
นายอนุชา  บุญเสนา 
น.ส.กรรชลิกา  คนล้ า 

นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าที่โครงการ 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 

ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว***** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
พนักงานมหาวิทยาลัย** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 
ลูกจ้างช่ัวคราว****** 

 
 
หมายเหตุ   * หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)                   ** หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)้     
                                     *** ลูกจ้างประจ า                 **** พนักงานข้าราชการ    
       ***** ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินโครงการ)            ****** ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินศูนย์ฯ)                           

 

อัตราก าลังศูนย์บริการวิชาการ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวนคน 
1 ผู้บริหาร 4 
2 ข้าราชการ 9 
3 ลูกจ้างประจ า 1 
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
5 พนักงานข้าราชการ 1 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 26 
 รวม 47 
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ผู้บริหาร
9% ข้าราชการ

19%

ลูกจ้างประจ า
2%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย-

เงินงบประมาณ
4%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย-เงิน

รายได้
9%

พนักงานราชการ
2%

ลูกจ้างชั่วคราว-เงิน
รายได้
15%

ลูกจ้างชั่วคราว-

โครงการ
36%

ลูกจ้างชั่วคราว-

รายวัน
4%

ผู้บริหาร

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
งบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
รายได้พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ

ลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน

อัตราก าลังบุคลากรศูนย์บริการ

1.ผู้บริหาร                                                 
2.ข้าราชการ                                              
3.ลูกจ้างประจ า                                          
4.พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
งบประมาณ   

4  
คน
9  
คน
1  

ปริญญา
เอก
6%

ปริญญาโท
23%

ปริญญาตรี
60%

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี

11%

การศึกษาบุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ  ประจ าปี 2551

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

1.ปริญญาเอก            3  คน
2.ปริญญาโท             11 คน
3.ปริญญาตรี             28 คน

กราฟแสดงอัตราส่วนบุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ 
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งบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2551-10 ม.ค.2552) 
 

ก. งบประมาณเงินรายได ้
  

  
ก.  1.  รายรับจากโครงการอบรม/

MOU รับ จ่าย คงเหลือ 

  
           (1)  เงินอุดหนุนทั่วไป-

โครงการฝึกอบรม 2,693,000.00 1,752,328.97 940,671.03 

  
           (2)  เงินอุดหนุนทั่วไป-

โครงการตาม MOU 31,129,660.00 23,295,320.79 7,834,339.21 

  รวม 33,822,660.00 25,047,649.76 8,775,010.24 

  
ก  2. รายรับจากการให้บริการ

วิชาการ รับ จ่าย คงเหลือ 

           (1)  ค่าบริการวิชาการ 2,124,210.75 0.00 2,124,210.75 

           (2)  ค่าเช่าห้องประชุม 12,000.00 0.00 12,000.00 

           (3)  ค่าเช่าส านักงาน 60,000.00 0.00 60,000.00 

รวม 2,196,210.75 0.00 2,196,210.75 

  
ก.  3  ประมาณการจ่าย
งบประมาณเงินรายได ้ ประมาณการจ่าย รวมจ่าย คงเหลือ 

             (1)  หมวดเงินเดือนค่าจ้าง 697,790.00 521,908.14 175,881.86 

             (2)  งบด าเนินการ 682,120.00 556,144.26 125,975.74 

             (3)  งบลงทุน 72,200.00 72,200.00 0.00 

  รวม 1,452,110.00 1,150,252.40 301,857.60 
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ข.  งบประมาณแผ่นดิน 
      ข. 1  งบบริการวิชาการแก่ชุมชน รับ จ่าย คงเหลือ 

           (1)  งบบุคลาการ 2,821,300.00 2,821,300.00 0.00 

           (2)  งบด าเนินการ 499,000.00 471,504.34 27,495.66 

  รวม 3,320,300.00 3,292,804.34 27,495.66 

  
ข. 2  งบบริการวิชาการแก่สังคม 

เงินอุดหนุนทั่วไป  
รับ จ่าย คงเหลือ 

  
          (เฉพาะโครงการที่

ศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ) 

  
          (1)  โครงการตามกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6,759,460.00 6,203,977.29 555,522.71 

  
          (2)  โครงการชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5,053,140.00 4,253,632.77 879,507.23 

  
          (3)  โครงการศึกษาความ

ต้องการของชุมชนฯ 305,150.00 305,150.00 0.00 

รวม 12,117,750.00 10,762,760.06 1,435,029.94 
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ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ งบประมาณศูนย์บริการวิชาการย้อนหลัง 3 ปี 
 

 

ประเภทของเงิน งบประมาณ 2548 2549 2550 2551 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1.งบบุคลากร 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

งบประมาณ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ

 
 

 
2,473,720.20 
2,473,720.20 

0 
0 

 
 
 

2,410,770.00 
2,410,770.00 

0 
0 

 
 
 

2,708,160 
2,708,160 

0 
0 

 
 
 

2,821,300.00 
2,821,300.00 

0 
0 

2.งบด าเนินการ 
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

งบประมาณ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ

 
 

501,100.00 
501,028.47 

71.53 
0.014 

 
 

499,000.00 
475,928.00 
25,172.00 

5.02 

 
 

499,000.00 
463,721.29 
35,278.71 

7.06 

 
 

499,000.00 
471,504.34 
27,495.66 

5.51 
3.งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

งบประมาณ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ

 
 

4,000,000.00 
3,186,881.36 
813,118.64 

20.33 

 
 

8,500,000.00 
7,761,923.00 
738,026.83 

8.68 

 
 

8,482,440.00 
5,906,164.54 
2,576,275.46 

30.37 

 
 

12,117,750.00 
10,762,740.00 

1,355,010 
11.18 

เงินงบประมาณรายได้ 
1.เงินผลประโยชน์  ศูนย์บริการวิชาการ 

รายรับ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ
2.เงินรับฝากรอจ่ายคืน 

รายรับ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ

 
 

1,639,926.17 
1,639,926.17 

0 
0 

 
32,202,123.07 
27,244,332.34 
4,957,790.73 

15.40 

 
 

2,651,417.27 
1,690,660.10 
960,757.17 

36.24 
 

25,685,764.80 
22,809639.53 
2,876,125.27 

11.19 

 
 

10,868,042.54 
3,151,477.87 
7,716,564.67 

71.00 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

36,018,870.75 
25,047,640.76 
10,971,229.99 

30.45 
 
- 
- 
- 
- 
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ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักใน การให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูก
ครรลองครองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระท าได้  
   เพื่อให้ภารกิจหลักนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการวิชาการจึงได้มีการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดังนี ้

 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1. ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะรับ

บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการ 
 2. ศูนย์บริการวิชาการติดต่อประสานงานและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ

หน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการ 
 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1. ศูนย์บริการวิชาการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 2. ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงบประมาณด้านการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆที่ได้รับ
งบประมาณเพื่อการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 4. ศูนย์บริการวิชาการจัดอบรมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการ 

 ความสัมพันธ์ภายในศูนย์บริการวิชาการ 
 1. ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติภารกิจตามความรู้

ความสามารถ 
 2. บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถในการท างานตามภารกิจต่างๆของศูนย์บริการวิชาการ 
 3. ศูนย์บริการวิชาการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่  2  แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2551 
 

กระบวนการขับเคลื่อนจากแผนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติ 
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารตามแผนดังกล่าว ศูนย์ฯมีการจัดการโดยมอบหมาย ท าให้
สามารถท างานประสานกันในลักษณะเป็นทีมงานได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดกลุ่มปฏิบัติการ หรือทีมงานในแต่
ละโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมของโครงการที่ประกอบด้วย 

- ทีมบริหาร : รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
- คณะท างาน : ประกอบด้วย ทีมบริหาร 1 คน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน

คณะท างาน และมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะท างาน และมีหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละแผนงาน 

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ  
-    ใช้ระบบการค านวณต้นทุนของงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลผลิตเพื่อวัดความคุ้มค่า   

ของโครงการ / กิจกรรม 

-    ใช้ค ารับรองการปฏิบัติงาน (Public Service Agreement) 
-     ใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือวัดในการก ากับให้แผนมีการขับเคลื่อน เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต 

ผลลัพท์ 
-    ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ และเป็นที่พึงพอใจ  
-    สังคมและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
-    ข้าราชการ / พนักงาน ศูนย์บริการวิชาการมีความเชี่ยวชาญและช านาญในงาน 

การติดตามและประเมินผล 
มีการติดตามประเมินผล ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีการประเมินผล

เพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานและข้อมูลที่แท้จริงโดย    
1)  หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประเมินผลด้วยตนเอง  
2)  คณะกรรมการโครงการติดตามและประเมินผล เป็นผู้ด าเนินการและด าเนินการควบคู่

ไปกับการประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริง สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงและสามารถน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติมา
ปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนกลยุทธ์ศูนย์บริการวิชาการ ปี 2551 
 

แผนผังเชิงยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  

  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนใน 
4 ป ขางหนาไดจัดทําขึ้นในรูปแบบแผนผังยุทธศาสตร ( Strategic Map) โดยจําแนกเปน 4 มิติไดแก มิติ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกรและการเรียนรู ดังตอไป
นี้  
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วิสัยทัศน  พันธกิจ และกลยุทธด้านการบริการวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์ด้านการบริการวิชาการ 

 
 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
1.    พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
2.   ให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม 
3.   ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดย
การให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วม  มีการบูรณา
การองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ   อุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  มีนวัตกรรมและสามารถ
แข่งขันได้กับต่างประเทศ  โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
5.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 

        

1.โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบ  
ตอการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 50  

ของจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด            

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ร้อยละ 80          

3. งบประมาณและมูลคาที่ใช้ในการให้บริการ  
แกสังคม คิดเป็น ร้อยละ 1 ของงบประมาณ 
(แผนดิน) 

     

4. จ านวนแหลงให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ในมหาวิทยาลัยที่ให้ได้รับการยอมรับในระดับ 
ชาติ จ านวน 10 แหลง 
 

เป้าหมายหลัก  
 

ข้อ 1 ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชน  ทั้งในแง ของการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ชุมชน (Impact on community) 
  

                                                                                 

1. พัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ 
    1.1 จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดาน
การบริการ วิชาการแกสังคมทั้งระยะส้ันและระยะ
ยาวและการดําเนินการตามแผน 
    1.2 ปรับปรุงหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย
ใหมีภารกิจครอบคลุมการประสานและสนับสนุน
การใหบริการทางวิชาการ ของหนวยงานตางๆ 
    1.3 จัดระเบียบและหลักเกณฑการรับงาน
บริการวิชาการเพื่อเอื้อใหคณาจารย/หนวยงาน 
สรางผลงานที่เปนไปตามขอตกลงกับผูวาจาง
ภายใตหลักการของการจัดสรรผลประโยชนที่
เหมาะสม และความรับผิดชอบตอผลงาน 
    1.4 สงเสริมการใหบริการดานสุขภาพของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยโดยใหเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย คํานึงถึงการใช
ทรัพยากรรวมกัน และการขยายภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการดานการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพของสินคาหรือผลิตภัณฑ
และการถายทอดเทคโนโลย ีเพื่อรองรับความ
ตองการของภาคการผลิต 
3. สรางความเขมแข็งของหนวยงานบริการ
วิชาการในมหาวิทยาลัย  
4. มีกลไกการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดาน
ตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
5. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลแหลงโครงการและ
กิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
6. ผลักดันใหเกิดการสรางผลงานดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
 
          ชุมชนต้นแบบอยางน้อย 2 ชุมชน 

         

 

          

          

      

 

 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
          

1.จ านวนโครงการที่เกิดจากความรวมมือ 
ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับหนวยงาน 
ภายนอก ร้อยละ 5  

 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด           

2.จ านวนหนวยงานภายนอกมีโครงการความ 
รวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
จ านวน 50 หนวยงาน 

    

3.จ านวนหนวยงานที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท า MOU ด้านการบริการวิชาการ  
จ านวน 10 หนวยงาน 
4. จ านวนหนวยงานในประเทศอนุภูมิลุมน้ าโขง 
มีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
จ านวน 10 หนวยงาน 

      

    
 

        

 

          

          

ข้อ 2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีสวนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( Community 
model) 

 

                                                                                 
1.ดําเนินการโครงการนํารองชุมชนตนแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยรวมกับ
ชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และการบูรณาการสาขาวิชา 
2.สรางเครือขายกับหนวยงานของรัฐ ทองถิ่น และ
เอกชนเพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง สรางชุมชนหรือหมูบานนํารอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ 3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน (Community participation) 

                                                                     
 
 

 

1. ขยายการสรางเครือขายความรวมมือกับภาค
เกษตรกรรมภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเพื่อใหบุคลากรมีประสบการณกับการ
ทํางานรวมกับหนวยงานภายนอก 
2. สงเสริมการจัดการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเฉพาะ
ดานประเภทตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือ
ระบบงานตามความตองการของสวนราชการตางๆ 
และสงเสริมความรวมมือกับสวนราชการตางๆ ใน
การพัฒนาบุคลากร 
3.สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมหรือชวยเหลือกิจกรรมของ
จังหวัด  ท้ังในรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี  การ
ทําวิจัย  การเปนท่ีปรึกษา  การใหบริการวิชาการ
และรูปแบบอื่นๆ 
4.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเปนกรรมการหรือปฏิบัติงานบริการ
วิชาการและวิชาชีพ แกองคกรภายนอกท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ  
5. สงเสริมกิจกรรมตามพระราชดําริและนโยบาย
รัฐบาล 
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กรอบแนวความคิด ด้านการบริการวิชาการ 
 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

กลุ่มเป าหมาย   ผู้ใช้บริการ   
    -  ภาคเอกชน
   -  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ
   -  ประชาชน
  -  ประเทศอนุภมูิภาคลุม่น้ าโขง 

พื้นที่ปฏิบัติการ
-  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  สล วังสะพุง
-  สล ร้อยเอ็ด
-  สล เขื่อนจุฬาภรณ์
-พื้นที่เป้าหมาย
-Mobile unit
- One stop unit พันธกิจของมหาวิทยาลยั

  -   ผลิตบัณทิต
  -   วิจัย
  -  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานในก ากับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ
 Need assessment 

เผยแพร่แนวคิด ความรู้
 Sale idea , knowledge 

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

หัวข้อในการบริการวิชาการ

พันธมิตรและเครือข่าย
    -  มหาวิทยาลัยต่าง ในภาคอีสาน
    -  องค์กรพัฒนาเอกชน 
    -  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
    -  ประชาชนในชุมชน 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกและช้ันน าในภูมิภาคมหาวิทยาลัยของชุมชน

ภูมิป ญญาท้องถิ่น

-  ปราชญ์ชาวบ้าน
-  ผู้น าท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ภูมิป ญญาในมหาวิทยาลยั

ฝ ายวิจัย
บุคลากร มข  

มหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มอาเซียน

มหาวิทยาลัยคุณภาพ

กรอบแนวความคิด ด้านการบริการวิชาการ

บูรณาการ
ประเด็นวิจัยจากสังคม

ประตูสู่ วิชาการ ม ขอนแก่น
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของการบริการวิชาการ 
 
 
 

มหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มอาเซียน
มหาวิทยาลัยแห่ง

คุณภาพ
มหาวิทยาลัยแห่งการ

เรียนรู้
มหาวิทยาลัยแห่งการ

วิจัย
มหาวิทยาลัยของชุมชน

มิติด้านประสิทธิผล

การพัฒนาที่ยัง่ยนื หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง

สถาบันบริการวิชาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ

มิติด้านกระบวนการภายใน

การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย

มิติด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แหล่งฝึกปฏิบัตงิานของ

นักศกึษาบูรณาการองค์ความรู้แบบสรรพวิทยา

ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการ
สอนการวิจัยและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

น าภูมิป ญญาทั้งในมหาวิทยาลัย
และภูมิป ญญาชาวบ้าน มีระบบหารายได้

แผนผังยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ

 
 
 
 
 



                                                                      รายงานประจ าปี 2551  ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น             - 22 - 

 

 

 
การน าแผนกลยุทธสูการปฏิบัต ิ

 
 

1. การสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่ก าหนดด าเนินต่อไปได้ การสนับสนุนต้องอาศัยโครงสร้างขององค์กรที่
พร้อมปรับตัว ระบบงานทั้งของศูนย์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรของศูนย์ที่พร้อมที่ประสานงานและ
ขับเคลื่อนกระบวนการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พร้อมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม นโยบายของหน่วยงาน
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะและงบประมาณ   สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เป็นตัวน าสมรรถนะองค์กร เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 
2.  การร่วมมือกันของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลไปสู่เป้าหมายที่ตั้งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆที่มีผล ประกอบด้วย 

2.1 การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 
       2.2 การประสานงานที่ดีกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน  

เครือข่าย พันธมิตรและชุมชน 
 2.3 การมีส่วนรวมของบุคลากรทุกระดับ ผู้ใช้บริการ ประชาชนและชุมชน 
 2.4 การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพลักษณะบูรณาการ 
       2.5 ความยอมรับในการบริหารงาน 
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ยุทธศาสตร เป้าประสงค นโยบาย และเป้าหมายหลัก 

ศูนยบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตรที่  1  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
มีคุณภาพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
เป้าประสงค :  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  
นโยบาย  : เปนสถาบันสงเสริมศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เปนที่พึ่งของสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยการนําความรูทางวิชาการสูการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าหมายหลัก  

1.   มีการสรางความเขมแข็งของศูนยบริการวิชาการ  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการให
สนองตอบนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในกลุมอาเซียน 

2.   มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง  บนพื้นฐานของการจัดการความรู (Knowledge management) ในหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.   ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับชาติและระดับสากล 
4. มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 
5. มีการจัดสรางชุมชนตนแบบของการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียงอยางนอย 2  พื้นที่ตอป 
6.   มีกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  มีโครงการใหบริการวิชาการแก

สังคมตามความถนัดและความสามารถของหนวยงานระดับคณะมีโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมโดย
การบูรณาการภูมิปัญญาของบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย 
 
มาตรการ         

1. สรางความเขมแข็งของศูนยบริการวิชาการใหสนองตอการเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ  การ
เรียนรู  การวิจัย  ความเปนชุมชน และมหาวิทยาลัยชั้นนําในกลุมอาเซียน 
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2.พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพื่อสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง  บนพื้นฐานของการจัดการความรู 

3.จัดทําแผนปฏิบัติการการใหบริการวิชาการตอสังคมจากพื้นฐานความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย
แหงชุมชน มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูเพื่อนําไปสูมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ
และมหาวิทยาลัยชั้นนําของกลุมอาเซียน 

4.จัดโครงสรางการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บูรณาการสรรพวิทยาเพื่อนําไปสู
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูโดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและมหาวิทยาลัยแหงชุมชน  

5.จัดทําชุมชนตนแบบของการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเปนตัวอยางแกชุมชนและองคกรอื่นๆ 

6.จัดใหมีศูนยบริการหรือใหคําปรึกษาแกประชาชน  หนวยงาน  องคกรในดานตางๆตามศักยภาพ 
ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร  เพื่อสงเสริมศักยภาพของมนุษยและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  
  
เป้าประสงค  :  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่เสริมสรางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและสังคมอยางย่ังยืน 
 
นโยบาย  :    ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรู    ( learning organization )เพื่อชุมชน
และสังคมและเปนสถาบันที่มีสวนเสริมสรางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยางย่ังยืน  
 
เป้าหมายหลัก   

1.มีการแลกเปลี่ยนองคความรูและนวัตกรรมใหมๆระหวางการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
การจัดการการเรียนการสอน 

2.มีสถานท่ีของการใหบริการวิชาการ  เปนแหลงการเรียนรูและปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะตางๆ 
3.มีการนําภูมิปัญญาทั้งท่ีเปนภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาทองถิ่นมาใหบริการวิชาการ

แกสังคม  โดยกระบวนการจัดการความรู  
 
มาตรการ 

1.สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู และนวัตกรรมใหม ๆ ที่ไดจากการใหบริการ
วิชาการ กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

2.จัดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ใชชุมชุนเปนแหลงเรียนรูและปฏิบัติงาน 
3.มีการจัดการความรูของภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาทองถิ่น เพื่อการบริการวิชาการ

แกสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  :  การบริการวิชาการที่ใหชุมชนมีสวนรวมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เป้าประสงค  :   มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่มีชุมชนเปนสวนรวม  
 
นโยบาย       :     เปนสถาบันที่มีการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการแกสังคม  ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ชุมชนมีสวนรวม 
 
เป้าหมายหลัก  

1.  มีการบริการวิชาการที่ใหชุมชนมีสวนรวมในทุกระดับ  
2.  มีการบริการวิชาการถายทอดความรูและเทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญสหสาขา 

 
มาตรการ 

1.  จัดใหมีการบริการวิชาการที่ใหชุมชนมีสวนรวม ตั้งแตระดับการวางแผน  การดําเนินการและ
การติดตามประเมินผล 

2.  จัดใหมีการบริการวิชาการแกชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  จัดใหมีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการองคความรูและความเชี่ยวชาญสหสาขา 
4.   ใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

 
ยุทธศาสตรที่    4 :  การสร้างเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
 
เป้าประสงค  :  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ที่มีเครือขายรวมกับภาคเอกชน
ดานธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
นโยบาย  :  เปนสถาบันในการใหบริการวิชาการแกสังคมที่มีเครือขายกับเอกชน  ดานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
 
เป้าหมายหลัก 
1. มีการสรางพันธมิตรและเครือขายในการใหบริการวิชาการและถายทอดองคความรู  โดยการ   สรางความ
รวมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน  และศิษยเกา 
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2. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม    การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
ใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถแขงขันกับตางประเทศ 
 
มาตรการ 

1. สรางพันธมิตรและเครือขายในการใหบริการวิชาการและถายทอดองคความรู โดยสราง   ความ
รวมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน  และศิษยเกา  

2. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพของ อุตสาหกรรม
ใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่เกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน
และประชาชน 
 
ยุทธศาสตรที่   5 :  ศูนยบริการวิชาการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุม
อนุภูมิภาคลุมน้ าโขง 
 
เป้าประสงค  :   มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงเพื่อนําไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในกลุมอาเซียน 
 
นโยบาย  : ศูนยบริการวิชาการเปนผูประสานงานและมีสวนรวมสําคัญในการขับเคลื่อนให     
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  เพื่อนําไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในกลุมอาเซียน 
 
เป้าหมายหลัก  

1.  มีการสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาเปนกรรมการ หรือปฏิบัติงาน  บริการ
วิชาการทั้งภายในและตางประเทศ  

2.  มีการพัฒนากรอบการบริการวิชาการเชิงรุก  โดยเนนการจัดการความรูสูการปฏิบัติงานใน
ชุมชน  

3.  มีการจัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของสังคม 
4.  มีระบบการหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
มาตรการ  

1.  การสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาเปนกรรมการ หรือปฏิบัติงานบริการ
วิชาการทั้งภายในและตางประเทศ  
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2.  พัฒนากรอบการบริการวิชาการเชิงรุก  โดยเนนการจัดการความรูสูการปฏิบัติงานในชุมชน  
3.  จัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของสังคม 
4.  จัดระบบการหารายไดจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.  จัด และ/หรือพัฒนาหลักสูตรประเภท tailor made ; on request ใหกับผูใชบริการหรือองคกรท่ี

ใหการสนับสนุน 
 

ยุทธศาสตรที่  6 :  การสร้างภาคีความรวมมือระหวางภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษาและ
เครือขายปราชญชาวบ้านในการบริการวิชาการสูสังคม  
 
เป้าประสงค  :   เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและชั้นนําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเปนศูนยกลาง
การ ใหบริการวิชาการแกสังคมในฐานะมหาวิทยาลัยของชุมชน  
 
นโยบาย  :  เปนศูนยกลางในการสรางความรวมมือกับภาคี พันธมิตร เครือขาย ในการนําองคความรูภูมิ
ปัญญา  ( tacid knowledge ) ความรูดานเทคโนโลยีและวิชาการ           ( explacid knowledge ) สูการ
บริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
เป้าหมายหลัก   

1.  มีพันธมิตรและเครือขายในการเสริมสรางศักยภาพของมนุษยและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
เปนท่ีพึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  นําการจัดการความรูและองคความรูทองถิ่น ความรูดานวิชาการจากองคกรตางๆมาบริหาร
จัดการในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

3.  ดําเนินการตามพันธกิจขององคกรตางๆ ที่เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยขอนแกนตามบันทึกความ
เขาใจ ( MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
มาตรการ  

1. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในภาคีความรวมมือในการนําชุดประสบการณองคความรู ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยีและวิชาการสูการบริการวิชาการแกสังคม 

2. สรางเครือขายความรวมมือกับพันธมิตร เครือขายในการใหบริการแกสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

3. สนับสนุนองคความรูภูมิปัญญาทองถิ่นและนวัตกรรมใหเกิดผลทางเศรษฐกิจและเผยแพรสูสังคม 
4. ดําเนินการตามพันธกิจของบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับภาคีความรวมมือ

องคกรอื่น 
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ยุทธศาสตรที่ 7  :  การน าองคความรู้จากมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยออกสูสังคม  
 
เป้าประสงค :   มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการนําองคความรูภูมิปัญญาจากการศึกษาวิจัยของบุคลากรสูการ
บริการวิชาการแก สังคม 
 
นโยบาย   :   เปนสถาบันที่นํางานวิจัยซ่ึงอยูบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม มาสงเสริมศักยภาพ
ของ มนุษยและ ชุมชนอยางยั่งยืน 
 
เป้าหมายหลัก  

1.  การนําผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยที่ตอบสนองตอปัญหาของชุมชน  สังคม  และ
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมาใชในการบริการวิชาการ 

2.  เกิดกระบวนการนํา ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยในการเสริมสรางศักยภาพของ
มนุษยและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนโดยการบูรณาการสรรพวิทยาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.  การนําปัญหาท่ีเกิดจากสังคมมาคนควาหาคําตอบเพื่อนําไปสูการแกไขปัญหาเพื่อการพัฒนา
อยางมีสวนรวมและย่ังยืน 

4.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนผูใหบริการวิชาการแกสังคม 
 
มาตรการ  

1.  จัดทําแผนการมีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการบริการวิชาการแกสังคม 
2.  บริหารจัดการองคความรู  การจัดการองคความรูของบุคลากรใหเกิดประสิทธิผล 
3.  สนับสนุนใหเกิดการวิจัยเพื่อแกปัญหาของสังคมที่เกิดจากขอเสนอของสังคม 

 
 
ยุทธศาสตรที่   8 : การก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการการให้บริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
เป้าประสงค :  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการจัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พื้นที่เป้าหมายและหนวยบริการเพื่อ
ตอบสนองการ  บริการวิชาการแกสังคมที่ชัดเจนและท่ัวถึง 
 
นโยบาย  :  เปนการใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต  สถานีทดลอง  พื้นที่เป้าหมายและหนวยบริการ
ของศูนยบริการวิชาการ เพื่อเปนการสงเสริมการสรางศักยภาพของมนุษยและการพัฒนาชนบทอยางยั่งยืน   
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เปนท่ีพึ่งของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  โดยการนําความรูทาง
วิชาการสูการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าหมายหลัก  

1. ใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกนท้ังในและนอกเขตจังหวัดขอนแกนตลอดจนหนวยงานท่ีจัดตั้ง
ของมหาวิทยาลัยและพื้นท่ีเป้าหมายใหเกิดประสิทธิภาพในการใหการบริการวิชาการแกสังคม 

2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาของผูใชบริการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3.  เพื่อสรางหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่เปนประตูของมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการติดตอและรับบริการ

ทางวิชาการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรการ  
   1. จัดทําแผน  กลยุทธ  และแผนปฏิบัติการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกนท้ังในและนอกเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแกนตลอดจนหนวยงานท่ีจัดตั้งและพื้นท่ีเป้าหมาย 

2.จัดทําฐานขอมูลและความตองการของผูใชบริการและสืบคนความตองการของผูใชบริการเพื่อให
การบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอบสนองตอผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม 
 
ยุทธศาสตรที่    9:  การก าหนดกลุมเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแกสังคม  
 
เป้าประสงค : มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการแบงกลุมเป้าหมายในการใหบริการวิชาการแกสังคมออกเปน
กลุมองคกรอยางชัดเจน 
 
นโยบาย : เปนสถาบันที่ใหการบริการวิชาการแผนบูรณาการตามความตองการของกลุมองคกร  
 
เป้าหมายหลัก  

1. เพื่อจัดหมวดหมูของผูใชบริการตามลักษณะของหนวยงานผูใหบริการเพื่อสะดวกตอการบริการ
วิชาการสูสังคม 

2. เพื่อจัดหางบประมาณในการบริการวิชาการสูสังคมจากการใหบริการ 
3. เพื่อใชวิธีการท่ีเหมาะสมในการสืบคนความตองการของผูใชบริการในกลุมเป้าหมายตางๆ  
4. เกิดการจัดการความรูของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อนําไปสูการบริการวิชาการสู

สังคม 
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มาตรการ  
1. จัดหมวดหมูของผูใชบริการตามลักษณะของหนวยงาน ผูใชบริการเพื่อสะดวกตอการบริการ

วิชาการสูสังคม 
2. จัดหางบประมาณในการบริการวิชาการแกสังคม นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินจาก

ผูใชบริการ 
3. จัดสรางโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบบูรณาการ             อยางยั่งยืนตามแนวคิด

เศรษฐกิจ  พอเพียง 
4. ดําเนินการบริการวิชาการผูใชบริการโดยเนนการสราง กระบวนการเรียนรูโดยการจัดการความรู  
 

 
ยุทธศาสตรที่    10 :  สนับสนุนและสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 
เป้าประสงค : มีบทบาทเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและตรงตามความ
ตองการ  ของสังคม  และสนับสนุนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน พรอมทั้งการทํานุบํารุง
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
นโยบาย : เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดานการบริการวิชาการ  ดานการวิจัยและ 
การอนุรักษฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม  
 
เป้าหมายหลัก  

เพื่อใหศูนยบริการวิชาการไดสงเสริมและสนับสนุนดานการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
มาตรการ  

1. จัดใหมีกิจกรรมหรือพื้นที่ที่สนับสนุนการฝึกงาน  ฝึกสอน  ปัญหาพิเศษ  สัมมนา  วิทยานิพนธ  
ดุษฎีนิพนธ  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรแกนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยขอนแกน
และสถาบันอื่นท่ีประสงคใชบริการ 

2. หาประเด็นวิจัยท่ีเกิดขึ้นจากการบริการวิชาการสูสังคมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
การหาคําตอบในการพัฒนาสังคม 

3. เพื่อสงเสริม  สนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  เอกลักษณ  ประเพณีและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีงามของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสังคมไทย   
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ยุทธศาสตรที่  11 : สนับสนุน  หนวยงานในก ากับในการให้บริการแกสังคม ทั้งภายในและภายนอก  
 
เป้าประสงค : เพื่อสนับสนุนหนวยงานในกํากับใหมีบทบาทตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 
นโยบาย : เปนสถาบันที่ใหหนวยงานในกํากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดาน
การผลิตบัณฑิต  การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ                           
 
เป้าหมายหลัก 

เพื่อใหหนวยงานในกํากับที่มีพันธกิจที่เกี่ยวของกับการหารายไดมีสวนในการสนับสนุน พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในดานการผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
มาตรการ 

สนับสนุนใหหนวยงานในกํากับมีการบริหารจัดการที่นอกเหนือจากการรับผลประโยชนมาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ความเชื่อมโยง ของกลยุทธ ด้านการบริการวิชาการ 
ของ ศูนยบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      เป้าหมายหลัก ของมหาวิทยาลัย                      ประเด็นยุทธศาสตร ของศูนยบริการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน  

เป้าประสงค 
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่สนับสนุน  

การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ  

นโยบาย 
เปนสถาบันเสริมสรางศักยภาพของมนุษย และการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  
เปนท่ีพึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการนําความรูทางวิชาการ 

สูการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ผลงานการบริการวิชาการที่มผลกระทบ 
ตอการแกปัญหาและการพัฒนาสังคม 

ภาตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Impact on community) 

ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการม ีส
วนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(Community model) 

ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจาก
ความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน (Community participation) 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยบริการวิชาการ และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การบริการวิชาการที่ใหชุมชนมีสวนรวมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
- การนําองคความรูจากมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยออกสูสังคม 
- การกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการการใหบริการวิชาการแกสังคมของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- การกําหนดกลุมเป้าหมายการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
- สนับสนุนและสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

- การสรางเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- ศูนยบริการวิชาการ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศ
ในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
- การสรางภาคีความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และเครือขายปราชญชาวบานในการบริการวิชาการสูสังคม 
- สนับสนุน หนวยงานในกํากับในการใหบริการแกสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอก 
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แผนการด าเนิน โครงการบริการวิชาการแกสังคม ปีงบประมาณ  2551 

 
 

โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด งบประมาณ 

ITEM 1 : โครงการตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานโดยศูนย์บริการวิชาการ 

1. โครงการอ านวยการและบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 2,000,000 
2. โครงการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประจ าปี 2551 ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 1,000,000 
3. โครงการศูนย์บริการประชาชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 500,000 

4. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริการ
วิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 500,000 

5. โครงการบูรณาการวิชาการการเรียนการ
สอนและการวิจัย      

   5.1 โครงการบูรณาการวิชาการการเรียนการ
สอนและการวิจัย ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 500,000 
   5.2 อบรมผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เร้ือรังที่มีภาวะพึ่งพาที่บ้าน รศ.ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 111,200 
   5.3 การเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคธาลัสซีเมีย
และการควบคุมป้องกันแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

รศ.อ าพร  ไตรภัทร คณะเทคนิคการแพทย์ 173,000 

   5.4 การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้าน
การเลี้ยงและการป้องกันโรคในสัตว์และการ
ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 

ผศ.กัลยา  เจือจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 94,080 

   5.5 ปศุสัตว์อินทรีย์สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง ผศ.สายใจ  กองเพชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 48,180 
5.6 อบรมยุวเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5.7  อาจารย์เสรี  แข็งแอ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 70,000 
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โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด งบประมาณ 

   5.7 ส่งเสริมความรู้ดาราศาสตร์ นายพัฒนา  ภู่วนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 
   5.8 การเสริมสร้างความรู้แก่อาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อมและผู้น าชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ า 

ผศ.ดร.กาญจนิถา  ครอง
ธรรมชาติ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 120,000 

   5.9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือและกระบือเชิง
บูรณาการในระดับเกษตรกรรายย่อย 

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์
สรรค์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 250,000 

   5.10 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 650,000 

   5.11 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนและทักษะ
ผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอิสาน 

ผศ.ดร.อรสา  กงตาล คณะพยาบาลศาสตร์ 166,000 

   5.12 ทันตกรรมส าหรับพระภิกษุสงฆ์และ
ฆราวาส 

รศ.ทพ.ญ.สุวดี  โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 67,000 

6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน      

  6.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 365,640 

  6.2 อบรมคอมพิวเตอร์และการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 

อาจารย์สุรศักดิ์  ตั้งสกุล วิทยาเขตหนองคาย 

48,640 
  6.3 อบรมการสร้างเว็บไซด์ด้วย 
Macromedia Dreamweaver 

อาจารย์กานดา  ศรอินทร์ วิทยาเขตหนองคาย 24,520 

  6.4 อบรมเชิงวิชาการโปรแกรมส าเร็จรูป 
LaTeX ส าหรับการพิมพ์เอกสารทางวิชาการ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รศ.สุพจน์  ไวท์ยางกูร คณะวิทยาศาสตร์ 61,200 

รวมทั้งสิ้น 6,759,460 
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ล าดับที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด งบประมาณ 

ITEM 2 : โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานโดยศูนย์บริการวิชาการ 
1 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 2,230,760 

2 ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นางสาววิรงรอง  มงคล
ธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ 65,200 

3 อบรมเสริมความรู้โภชนาการและความ
ปลอดภัยด้านอาหารในระดับครัวเรือน
ส าหรับแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนหนองกอม
เกาะ จ.หนองคาย 

ผศ.ดร.สุวลี  โล่วิรกรณ์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

122,000 

4 การอบรมดูแลสุขภาพสัตว์ การให้อาหาร
และโรคระบาดที่ส าคัญในปศุสัตว์ 

รศ.สมบูรณ์  แสงมณี
เดช 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

150,000 

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่น
เยาว์ 

ดร.สุรพล  แสนสุข วิทยาเขตหนองคาย 51,950 

6 อบรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและ
เคร่ืองดื่ม (Good Hygiene Practice;GHP) 

อาจารย์สุทธิลักษณ์  
ขวัญไตรรัตน์ 

วิทยาเขตหนองคาย 32,940 

7 กายภาพบ าบัดรวมใจให้ชุมชนห่างไกลบุหร่ี
และโรคหัวใจ 

นพ.ยุทธพงศ ์ วงศ์
สวัสดิวัฒน์ 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

76,980 

8 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ 

รศ.นงนุช  เศรษฐเสถียร คณะเทคนิค
การแพทย์ 

380,000 

9 เพิ่มพูนทักษะและสร้างเครือข่ายการนวด
แผนไทย ต.ส าราญ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

ดร.รุจิรา   ดวงสงค์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

122,000 

10 พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเกษตร
พอเพียง 

รศ.วิโรจน์  ภัทรจินดา คณะเกษตรศาสตร์ 300,000 

11 การอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้น าชุมชน
เกษตรกร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.นริศร  นางาม คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

89,500 
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ล าดับที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด งบประมาณ 

12 การจัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.สุธิดา  สรุงบุญมี คณะวิทยาการจัดการ 174,800 

13 ชุดการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพบ้าน
โนนม่วง โครงการย่อยที่ 2 การสร้างเสริม
สุขภาพแก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่และวัย
ผู้สูงอายุบ้านโนนม่วง 

ดร.ปัทมา  สุริต คณะพยาบาลศาสตร์ 196,260 

14 ชุดการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพบ้าน
โนนม่วง โครงการย่อยที่ 3 การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่น บ้านโนนม่วง 

รศ.ดร.จินตนา  ตั้งว
รพงศ์ชัย 

คณะพยาบาลศาสตร์ 250,000 

15 ชุดการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพบ้าน
โนนม่วง โครงการย่อยที่ 4 โครงการร่วมใจ
พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ บ้านโนนม่วง 

รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

239,850 

16 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ติดต่อสู่
คนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.สรรเพชญ  อังกิติ
ตระกูล 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

120,400 

17 การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการคร้ังที่ 
2 

ผศ.ดร.อัจฉรา  ศิริมังคะ
ลา 

คณะวิทยาศาสตร์ 200,000 

18 การใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพตาม
วิถีกายภาพบ าบัดบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางพิศมัย  มะลิลา คณะเทคนิค
การแพทย์ 

250,500 

รวม 
        
5,053,140  
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ล าดับที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด งบประมาณ 

ITEM 3 : โครงการตามพันธกิจของคณะ/หน่วยงาน    
คณะเกษตรศาสตร์ 

1 วันเกษตรภาคอีสาน นายสาโรจน์  ศิริขจร
พันธ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 500,000 

 
 

คณะเทคโนโลยี 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิตและภาชนะบรจุรวมทั้ง
การตลาดของผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจาก
เน้ือสัตว์และปลาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ" 

ผศ.ดร.ธนกร  โรจ
นกร 

คณะเทคโนโลยี 85,000 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับเด็กในชนบท รศ.ภรณี  ศิริโชติ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
300,000 

     

คณะวิทยาศาสตร์ 
4 อันตรายจากยาฆ่าแมลง จริงหรือโกหก? ปี 

5 (รุ่นที่ 7 และ 8) 
รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง คณะวิทยาศาสตร์ 122,800 

5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผศ.ดร.เอกพรรณ  
สวัสดิ์ซิตัง 

คณะวิทยาศาสตร์ 217,000 

6 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.นฤมล  แสง
ประดับ 

คณะวิทยาศาสตร์ 160,000 

7 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 

ผศ.ดร.อัจฉรา  ธรรม
ถาวร 

คณะวิทยาศาสตร์ 145,750 

รวมทั้งสิ้น      645,550      
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8 ค่ายยุวชนวิศวกรรม คร้ังที่ 7 ผศ.ดร.ประพัทธ์  

สันติวรากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 144,700 

9 ค่ายฤดูร้อนเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คร้ังที่ 6 

อ.ดร.นวภัค  เอ้ือ
อนันต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 90,000 

10 ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ระดับ
มัธยมศึกษา (Robot Camp) คร้ังที่ 5 

อ.พงศ์ศักดิ์  บินสม
ประสงค์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200,000 

 รวมทั้งสิ้น 434,700 

  

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร์ 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิคการซ่อม

บูรณะอาคาร (รุ่นที่ 8) และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิง
อนุรักษ์" 

รศ.ธาดา  สุทธิธรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

428,800 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
(รุ่นที่ 2)" 

ผศ.วาริน  บุญญาพุทธิ
พงศ์ 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

100,000 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "โครงการอบรม
วัสดุและผลิตภัณฑ์อาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ผศ.ช านาญ  บุญญา
พุทธิพงศ ์

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

242,000 

 รวมทั้งสิ้น     770,800  
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
14 การจัดการดูแลสุขภาพและพัฒนาระบบ

การผลิตโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในฟาร์มโคนมรายย่อย 

อาจารย์อรัญ  จันทร์
ลุน 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

300,000 

  

วิทยาเขตหนองคาย 
15 สัปดาห์วิชาการ คร้ังที่ 4 ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก วิทยาเขตหนองคาย 300,000 

  

ศูนย์บริการวิชาการ 
16 การศึกษาความต้องการของชุมชนและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 305,150 

 รวมทั้งสิ้น 3,641,200 
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แผนการด าเนิน โครงการตามความรวมมือ/ MOU กับหนวยงานภายนอก 
 
ล าดับ หน่วยงาน โครงการ/หลักสูตร จ านวนโครงการ 

1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่ 2 
2 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล 
-หลักสูตร Competency ส าหรับพยาบาล
วิชาชีพ รุ่นที่ 2-5 
-หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) รุ่นที่ 4-7 

4 
 
3     

3 กรมสรรพกร  กรมสรรพสามิต -โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น 
-โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง 

3 
1 

4 สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย 

-โครงการอบรมยุทธศาสตร์การท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

1 

5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารพนักงานระดับ 9 

3 

6 ส านักงาน กพ. - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนใต ้
- โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้จังหวัดแบบบูรณาการ 

6 
 
 
1 

7 ศูนย์บริการวิชาการ - การเขียนแผนงาน 
- การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างาน 
- การเจรจาต่อรองและการจัดการความ
ขัดแย้งในองค์กร 
- การท างานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
และคนรอบข้างยอมรับ 
- การประยุกต์องค์ความรู้ในการสร้าง
ประสิทธิภาพ  และความสุขในการ
ท างานขององค์กร 

2 
4 
 
1 
 
1 
 
1 
 

  รวม 31 
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ส่วนที่  3   
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2551 

ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2551 โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน ที่ศูนย์ด าเนินการ และเป็นผู้ประสานโครงการ และ
โครงการตามความร่วมมือ (MOU)/ที่ปรึกษา 
ผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2551 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมและประเทศ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงาน และระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่
ประชาชนระดับต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดสรรงบประมาณ  หมวด
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 16,843,800  บาท จ านวนโครงการทั้งสิ้น 49โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 48 โครงการ  และอยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 1โครงการ 
ผู้รับบริการรวมทั้งหมด 498,851 คน ร้อยละระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.44  สรุปโครงการบริการวิชาการได้
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน จ านวน 
โครงการ 

แล้วเสร็จ อยู่
ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจ 

1 เกษตรศาสตร์ 1 1 - 1,318 97.16 
2 ส านักวิทยบริการ 1 1 - 170 83.50 
3 ศึกษาศาสตร์ 1 1 - 511 93.89 
4 สัตวแพทยศาสตร์ 5 4 1 743 86.24 
5 วิทยาการจัดการ 1 1 - 26 NA 
6 วิศวกรรมศาสตร์ 2 2 - 247 87.56 
7 แพทยศาสตร์ 5 5 - 80 76.15 
8 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 - 782 94.08 
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ล าดับ 

 
คณะ/หน่วยงาน 

 
จ านวน
โครงการ 

 
แล้วเสร็จ 

 
อยู่

ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
จ านวน 

ผู้รับบริการ 
(คน) 

 
ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจ 

9 สาธารณสุขศาสตร์ 3 3 - 275 86.78 
10 เทคโนโลยี 1 1 - 29 NA 
11 วิทยาศาสตร์ 2 2 - 742 92.37 
12 ทันตแพทยศาสตร์ 2 2 - 751 100 
13 พยาบาลศาสตร์ 2 2 - 130 97.42 
14 วิทยาเขตหนองคาย 9 9 - 293 79.223 
15 ศูนย์บริการวิชาการ 6 6 - 491,020 88.93 
16 เทคนิคการแพทย์ 3 3 - 1,561 90.30 
17 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกฯ 2 2 - 173 88.07 
18 ส านักงานอธิการบดี 1 1 - NA NA 

 รวม 49 48 1 498,851 89.44 
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รายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2551 

 

ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดโครงการรวมทั้งสิ้น  85  โครงการ 
 งบประมาณรวม 50,666,460 บาท 

              ผู้เข้ารับบริการ  1,000,287 คน  
              ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับร้อยละ 88.72 
 

                    
                

      
           

           
     

                          
                   

(Item 1)
20 502,279 88.39 6,759,460

                     
               

(Item 2)
18 1,773 86.77 5,053,140

                                   
(Item 3)

16 491,401 89.23 3,641,200

                       
           
(Item 4)

1 2,776 n/a 1,390,000

จ านวนทั้งสิ้น 55 โครงการ  ผู้รับบริการ 998,229 คน มีความพึง
พอใจร้อยละ 88.13  งบประมาณ 16,843.800 บาท 
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ผลการด าเนินงาน โครงการตามความร่วมมือ (MOU)/ท่ีปรึกษา/ตามความต้องการของหน่วยงาน 

โครงการ
จ านวน
โครงการ

จ านวนผู้เข้า
รับบริการ

ความพึง
พอใจ

จ านวนเงิน 
 บาท 

1.โครงการฝึกอบรมตาม
บันทึกความร่วมมือ (MOU)

22 1,362 88.77 31,129,660

2.โครงการฝึกอบรมตาม
ความต้องการของหน่วยงาน

8 696 89.84 2,693,000

จ านวนทั้งสิ้น 3  โครงการ  ผู้รับบริการ 2  5  คน มีความพึง
พอใจร้อยละ  9 31  จ านวนงบประมาณ 33  22 66  บาท 

 
 

โครงการฝึกอบรมตามบันทึกความร่วมมอื (MOU)

หน่วยงาน
จ านวน
โครงการ

จ านวนผู้เข้า
รับบริการ

ความพึง
พอใจ

จ านวนเงิน 
 บาท 

1 กรมสรรพากร 4 200 90.53 9,734,805

2 องค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่น

2 164 87.54 7,855,855

3.กรมสรรพสามิต 6 300 87.12 1,656,000
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หน่วยงาน
จ านวน
โครงการ

จ านวนผู้เข้า
รับบริการ

ความพึง
พอใจ

จ านวนเงิน 
 บาท 

4 ส านักงาน ก พ 6 601 92.20 9,453,000

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ร่วมกับ ธกส. 

2 97 86.48 1,100,000

6.กระทรวงอุตสาหกรรม 2 71 84 23 1 330 000

โครงการฝึกอบรมตามบันทึกความร่วมมอื (MOU)  ต่อ 
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โครงการฝึกอบรมตามบันทึกความร่วมมอื (MOU)  ต่อ 
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โครงการฝึกอบรมตามบันทึกความร่วมมอื (MOU)  ต่อ 
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โครงการฝึกอบรมตามบันทึกความร่วมมอื (MOU)  ต่อ 
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สรุปภาพรวมโครงการปีงบประมาณ 2551  
       -จ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น  85  โครงการ 

       -งบประมาณรวม 50,666,460 บาท 
        (ห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
     -ผู้เข้ารับบริการ  1,000,287 คน  

     -ความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 88.72 
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ส่วนที่ 4 
ภาพกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2551 

 
- ภาพกิจกรรมการด าเนินงานปีงบประมาณ 2551 
 
                            

             
 

เมื่อวันอังคารที่  15 มกราคม  2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
มณีเทวา (ห้องประชุมกรรมการ ) ช้ัน5 ศูนย์บริการวิชาการ  
ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์บริการวิชาการ  
ครั้งที่  1/2551 ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พิจารณากลยุทธ์  เป้าหมาย  และผลการดาเนินงานของ
ศูนย์บริการวิชาการปี  2550 รวมถึงแผนงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมปีงบประมาณ 2551 

 

 

 

การเปิดการทางานเชิงรุกไปยังภูมิภาคต่าง  ๆซ่ึงได้ร่วมกับ
สภาการพยาบาล  เปิดฝึกอบรมหลักสูตร  “Competency สา
หรับพยาบาลวิชาชีพ” เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม  2551 จานวน 
60 คน และหลักสูตร  “Risk Management การบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ ” เมื่อวันที่  19-20 
มกราคม  2551จานวน 120 คน ณ โรงแรมพรพิงค์  อ.เมือง จ.
เชียงใหม ่โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผศ.ดร.อภิญญา จา
ปามูล ,ผศ.จงรัก อิฐรัตน์ ,อาจารย์รัชตวรรณ  ศรีตระกูล  , 
และอาจารย์บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย  โดยการอบรมดังกล่าว
ได้รับความสนใจจากพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ 
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ  กล่าวต่อว่า  การจัดอบรมทั้ง  
2 หลักสูตรดังกล่าวจะมีขึ้นอีกระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ ์
2551 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  จ.ภูเก็ต  และวันที่  8-12 
มีนาคม 2551 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี 
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ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ  กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร  “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  (New 
Entrepreneur Creation-NEC)” เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมพัฒนา  SMEs ด้วยการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่ ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ  SMEs 
รายเดิมและรายใหม่ให้เจริญก้าวหน้า  ตั้งแต่ปี 2545- ปัจจุบัน 
รวม 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งส้ิน  350 คน มี
ธุรกิจตั้งใหม่ 85 ธุรกิจ 

 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
อนุภาคลุ่มแม่น้าโขง  อันได้แก่  มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยจาปาศักดิ์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ มหาวิทยาลัยเว ้สาธารณรัฐ
สังคมเวียดนาม  โดยมีผู้บริหารจานวน  12 ท่าน เข้าศึกษาดู
งานตามโครงการ  “ความร่วมมือด้านชุมชนและการ
เกษตรกรรมประเทศอนุภาคลุ่มน้าโขง ” เพื่อพัฒนาบุคลากร  
เป็นการเชื่อมเครือข่ายการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ศึกษาเรียนรู้
กิจกรรมการดาเนินงานในงานพัฒนาชุมชน  ศึกษาดูงาน
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ต.ท่ากระเสริม  อ.น้าพอง 
จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2551 

 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย  จัดฝึกอบรมหลักสูตร  “ยุทธศาสตร์การทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ ” รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่  4-8 กุมภาพันธ์ 
2551 ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว  จ.นครพนม  โดยมุ่งหวัง
ให้การทางานของข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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เมื่อวันที่  1-3 กุมภาพันธ์  2551 ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการ  
“ผูกสัมพันธ์สายใยด้วยแพทย์แผนไทยสู่ผู้ป่วยเบาหวาน ” ณ 
ต าบลนาอ้อ  อ.เมือง จ.เลย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติการนวดแผนไทยในขั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน  ลดความ
พิการและควบคุมเบาหวานโดยใช้การนวดแผนไทย  และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้เสริมให้กับประชาชน
ผู้สนใจ โดยมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมจานวน 135 คน 
สาหรับโครงการนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการชุมช น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชน
ต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ประโยชน์
สุขที่เกิดจากความพอประมาณอย่างมีเหตุมีผลและมี
ภูมิคุ้มกันที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ ตระหนักถึงความต้องการของชุมชนเป็น
หลัก และมีแนวคิดจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู้ในวิชาต่าง  ๆ จาเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์จึงได้จัด  “โครงการสร้างศักยภาพด้านคณิตและ
สมาธิด้วยลูกคิด -คิดในใจ ” ณ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ต.ท่ากระเสริม อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น 
การเรียนคณิตศาสตร์ด้วยลูกคิดญี่ปุ่นจะช่วยให้มีการฝึกใช้
สมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์  ร่วมกับการใช้จินตนาการ
ด้วยสมองซีกขวา ซ่ึงทาให้ผู้ฝึกฝนสามารถสร้างสมาธิและได้
ความช านาญในการคิดเลขในใจ  โดยมีอาจารย์และนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตต าบลท่า
กระเสริม  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านหนองแสง  โรงเรียน
บ้านโพธ์ิท่ามะเดื่อ โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ โรงเรียนบ้านท่า
มะเดื่อ และโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม จานวน 55 คน ระหว่าง
วันที่ 23 มกราคม  ถึง 5 กุมภาพันธ์  2551 ที่ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านหนองแสง 
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ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์  จัดโครงการ  
“การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตสื่อเพื่อการวิจัยในชั้น
เรียน” ระหว่างวันที่  20-22 มกราคม  และวันที่  14-15 
กุมภาพันธ์  2551 โดยมีนายสายัณห์  ผาน้อย ผู้อานวยการสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4 จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรม  ซ่ึงมีคณาจารย์จากโรงเรียนพื้นที่เขต
การศึกษา 4 อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น กลุ่มละ 40 คน 4 กลุ่ม จาน
วน 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรม
กาหนดกรอบแนวคิดและสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยได้  
สามารถสร้างสื่อในการวิจัย  สามารถทดสอบคุณภาพส่ือเพื่อ
การวิจัยที่ตนผลิตขึ้นได้  เข้าใจขั้นตอนการนาส่ือไปวิจัยใน
ช้ันเรียน และสามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 

 

 
 

เมื่อวันที ่18 กุมภาพันธ ์2551 รองศาสตราจารย์ ดร. อานวย 
คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณะได้เดิน
ทางเข้าเยี่ยมชมกิจการและการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
ทักษะและการเรียนรู ้ICT ภูเก็ต ณ อาคารศูนย์เยาวชน
เทศบาลนครภูเก็ต สะพานหิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซ่ึงใน
การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและคาแนะนาเป็น
อย่างดีจากผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา เทศบาลนคร
ภูเก็ต 

 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับสภาการพยาบาลจัดฝึกอบรม
หลักสูตร  “Rink Management การบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ ” เมื่อวันที่  16-17 กุมภาพันธ์  
2551 และหลักสูตร  “Competency สาหรับพยาบาลวิชาชีพ ” 
เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์  2551 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  จ.
ภูเก็ต โดย รองศาสตราจารย์  ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร  ซ่ึงมีผู้
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “Rink Management” จานวน 117 
คน และหลักสูตร  “Competency สาหรับพยาบาลวิชาชีพ ” 
จานวน  57 คน  โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  
“Competency” จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภา
การพยาบาล 
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เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ ์2551 ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัด
โครงการ  “การผลิตน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้ในเครื่องยนต์
การเกษตร ” ณ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทน
เกษตรกรจากชุมชนเทศบาลตาบลนาอ้อ  อ.เมือง จ.เลย และ
ตาบลท่ากระเสริม  อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกอบรมเกษตรกรให้สามารถผลิตน้ามันไบโอดีเซลใช้เองใน
ชุมชน  และทาให้ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก  
โดยมีอาจารย์วินัย  ใหม่คามิ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการ
อบรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประพัทธ์ สันติวรากร  เป็น
ที่ปรึกษา  สาหรับโครงการนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

 
 

เมื่อวันที ่19 กุมภาพันธ ์2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมณีเท
วา อาคารศูนย์วิชาการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไข
ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “แนวปฏิบัติใน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม” ครั้งที ่1/2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม และพิจารณาแก้ไขอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่829/2547) ลง
วันที ่12 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการประชุม
ครั้งที ่2/2551 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น. 
เพื่อหารือและแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังและ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุ
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เมื่อวันที่  23-29 มีนาคม 2551 รองศาสตราจารย์  ดร.อานวย 
คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ  นาทีมผู้บริหารและ
บุคลากร  เข้าศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การจัดอบรม
หลักสูตร  “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ณ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเป็นแนวทางในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซ่ึง
ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ  สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  มีก าหนดจัดอบรมให้กับข้าราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน  6 รุ่น รุ่นละ 100 คน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม  – มิถุนายน  2551 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊น
เซส จ.ขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  จ.
หนองคาย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ  กล่าวว่า  การฝึกอบรม
ดังกล่าวศูนย์บริการวิชาการ  ได้ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการให้การต้อนรับและดูแล
ข้าราชการทั้ง  600 คน ที่เดินทางมาอบรม  ณ เมืองหมอแคน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและเพิ่มพลังใจในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป  ในการต้อนรับครั้งนี้มี
คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

 

 
 
 

ดอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร  “การเจรจาต่อรองและการ
จัดการความขัดแย้งในองค์กร ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  1-3 
เมษายน 2551 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น 
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์  การอภิปราย  กรณีศึกษา  และมอบ
วุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้  จานวน  116 คน โดยมี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายพิเศษ  ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ  กล่าวว่า  การฝึกอบรมดังกล่าว
ศูนย์บริการวิชาการ ได้ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
ให้การต้อนรับและดูแลข้าราชการทั้ง  600 คน ที่เดินทางมา
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อบรม ณ เมืองหมอแคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และเพิ่มพลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป  
ในการต้อนรับครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
โดยศูนย์บริการวิชาการจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหาร
ได้รับความคิด  ความรู้  เทคนิคและแนวทางในการพัฒนา
องค์กร  ให้สามารถเข้าใจถึงสาเหตุและประเภทของ  ความ
ขัดแย้ง  สามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้ถูกต้อง  
เข้าใจถึงกระบวนการเจรจาต่อรองในการจัดการกับความ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะ
การทางานให้มีประสิทธิภาพและมีขวัญและก าลังใจดีขึ้น 

 

 
 

เมื่อวันที่  24-25 เมษายน  2551 โครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่  (New Entrepreneur Creation-NEC) โดย 
ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมธนาคารพบผู้ประกอบการ
ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี  และศึกษาดูงานธุรกิจ  
SMEs ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ประกอบด้วย  บริษัทบุญลาบริการขนส่งจากัด  และบริษัท
จินตนาหัตถกรรมจากัด  ซ่ึงมี  นายพิชัย  เล่งพานิชย์  
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการเป็นหัวหน้าทีมฯ  ศึกษาดูงาน
พร้อมผู้เข้าอบรม  NEC รุ่นที่ 11 จังหวัดอุดรธานี  จานวน 35 
คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินธุรกิจ  SMEs ก่อนจบ
การอบรม 
โครงการ NEC นี้เป็นโครงการที่เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี  2545 
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  
ร่วมกับ  ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” 
(New Entrepreneur Creation-NEC) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนา  SMEs ด้วย
การสร้างผู้ประกอบการใหม่  ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพัฒนา
ผู้ประกอบการ  SMEs รายเดิมและรายใหม่ให้เจริญก้าวหน้า  
สาหรับการฝึกอบรมในปี 2551 จัดอบรมจานวน  2 รุ่น รุ่นละ 
35 คน  ซ่ึงการอบรมแบ่งเป็นสองช่วงประกอบด้วยการ
บรรยายในห้องอบรม  และช่วงที่  2 เป็นการจัดตั้งธุรกิจหรือ
ขยายธุรกิจ SMEs 
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สานักงานสรรพสามิตภาค 4 จังหวัดอุดรธาน ีร่วมกับ 
ศูนย์บริการวิชาการ จัดทาโครงการการเขียนแผนงานให้แก่ 
ข้าราชการ จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน เมื่อวันที ่21-23 และ 
28 – 30 เมษายน 2551 ณ ฟอร์ล่าฮิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย 
โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
และสามารถเขียนแผนงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การเขียนแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

 

 

 
 

E-SAAN INNOVATION SHOW 2008 
งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอีสานประจาป ี2551 

”นวัตกรรมของพ่อสู่ความพอเพียง” 
วันที1่2-15 มิถุนายน 2551 เวลา 10.00-20.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน : 
ต้องการให้เกิดความตื่นตัวของการพัฒนานวัตกรรมในเขต
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
ขอนแก่น ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและจะเป็นเมืองที่
ส าคัญในอนาคตอันใกล้ ในฐานะเป็นจุดเช่ือมต่อของการ
คมนาคมในเส้นทาง East-West corridor ซ่ึงได้เปรียบในด้าน
การขนส่ง และมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัยหลัก ที่จะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง และเพื่อการแข่งขันในทางธุรกิจ 
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เมื่อวันที ่8 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการ
วิชาการ ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต”้ รุ่นที ่
1 โดยม ีนายกฤษเพชร ศรีปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.กิตติชัย 
ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางสาวลดาวัลย ์
เวทยนุกูล ผู้แทนจากสานักงาน กพ.พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ
จากหลายหน่วยงาน อาทิ รองผกก.สภ.เมืองขอนแก่น, นาย
นวล สารสอน ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3, ผศ.นสพ.ชูชาติ 
กมลเลิศ ผช.อธิการบดีฝ่ายสังคมและชุมชนสัมพันธ์, รศ.
มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.สุมนา 
นีระ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษคณะเกษตรศาสตร ์ร่วมใน
งานพิธี ณ ห้องศรีจันทร ์2 โรงแรมเจริญธาน ีปริ๊นเซส จ.
ขอนแก่น 
การอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่  7-12 พฤษภาคม  2551 
นอกจากการบรรยายยังมีกิจกรรมมากมาย  อาทิ  กิจกรรม
บริหารกายรับอรุณ  ฝึกปฏิบัติบริหารความเครียด  กิจกรรม
เสริมสร้างพลังกายยิ่งใหญ่-พลังใจเข้มแข็ง สุขภาพกายสดใส
สุขภาพใจเบิกบาน  กิจกรรมประสานใจมั่นสร้างสรรค์พลัง
ทีม  ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกทักษะเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน ยังเป็นการเติมพลังกาย -พลังใจและ
ส่งผ่านความรู้สึกห่วงใยกันและการต้อนรับอย่างอบอุ่นของ
ชาวอีสาน  พร้อมทั้งการไปศึกษาดูงาน  ณ โครงการชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคาปลาหลาย  อ.อุบลรัตน์  จ.
ขอนแก่น  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สา
หรับการจัดอบรมรุ่นที่  2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  21-26 
พฤษภาคม  2551 ณ ห้องศรีจันทร์  2 โรงแรมเจริญธานี  ปริ๊น
เซส จ.ขอนแก่น , ห้องประชุมช้ัน  4 วิทยาลัยบัณฑิตการ
จัดการ , คณะแพทยศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะ
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น , จ.หนองคาย  และ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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สานักงานสรรพสามิต  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  จัดอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทา
งาน” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  30 เมษายน  – 2 พฤษภาคม  2551 รุ่นที่ 
2 วันที่ 12-14 พฤษภาคม  2551 และรุ่นที่  3 วันที่ 14 – 16 
พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น 
ในการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะ
การวิเคราะห์ตนเองเรียนรู้เพื่อเข้าใจและยอมรับผู้อื่น ให้เกิด
ทักษะเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง
และทาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได ้ตระหนักถึงความ
ร่วมมือทางานเป็นทีมที่มีคุณภาพ สร้างความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบและร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ตระหนักถึงคุณค่าของ
องค์กรที่มีต่อตนเองและสังคม 
กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยาย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  และการศึกษาดูงาน  ณ บริษัท ขอนแก่
นบริเวอรี ่จากัด จ.ขอนแก่น สาหรับการอบรมรุ่นที่ 4 จะ 
จัดในวันที่  27 – 29 พฤษภาคม  2551 ณ โรงแรมเจริญธานี  
ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น 

 

 
 
 

เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม  2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มณีเทวา ช้ัน 5 ศูนย์บริการวิชาการ  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมาน
พัชรินทร์ ผู้อานวยการโครงการวิเคราะห์และเตือนภัย  SMEs 
รายสาขา  สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และคณะ  เข้าพบ ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร ศูนย์บริการวิชาการ  เพื่อหารือและทาความเข้าใจ
ขั้นตอนการดาเนินงานเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการ  
“การจัดทาส่ือสาธารณะหรือ  SMEs Corner” และโครงการ  
“การจัดทาศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจหรือ  Business Warning 
Center” สาหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) 
ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดทาโครงการ  
SMEs Corner เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  ของ สสว. และข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ  และโครงการ  Business Warning 
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Center เพื่อใช้เป็นช่องทางให้  SMEs ในทุกส่วนภูมิภาค  
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล  ศึกษาและเรียนรู้  เพื่อนาไป
พัฒนา ปรับปรุงกิจการให้ทันสมัย  คล่องตัว พร้อมเผชิญต่อ
ภาวะเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  รวมถึงเป็น
แหล่งยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ และสร้างเครือข่ายใน
แต่ละภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบเตือนภัยทางธุรกิจ 

 

 
 
 

สานักงาน กพ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 
ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
จังหวัดชายแดนใต ้” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที ่4-9 มิถุนายน 2551 
และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที ่11-16 มิถุนายน 2551 ณ ห้อง ศรี
จันทร ์2 โรงแรมเจริญธาน ีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น และศึกษาดู
งาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคาปลาหลาย อาเภอ
อุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น, คณะทันตแพทยศาสตร,์ คณะ
แพทยศาสตร,์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ไม่สงบ และเพื่อบารุงขวัญกาลังใจและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 

 

 
 

         
 

เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2551 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมมณี
เทวา ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตร
รัตนศิริชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจา
ศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที ่2/2551โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี ้เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานของศูนย์บริการ
วิชาการปีงบประมาณ 2551 รายงานการเงิน 
ปีงบประมาณ 2550 และ 2551สรุปผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2550 และ
ผลการดาเนินงานตาม ก.พ.ร.ปีงบประมาณ 2551 (รอบ 6 
เดือน 9 เดือน) และการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณเงิน
รายได้ ปีงบประมาณ 2552 
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เมื่อวันที ่22 สิงหาคม 2551 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยความร่วมมือของเครือข่ายนักบริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัย (นบม.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ
สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัย 
(นบม.) เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษา ” ณ ห้องมงกุฎเพชร2-3 โรงแรม
โฆษะ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที ่22 – 23 สิงหาคม 2551 โดย
อาศัยการพัฒนาองค์การด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็น
กรณีศึกษาสาหรับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ในด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ ทั้ง 7 มิติตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสมาชิกชมรม นบม. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์นาไปสู่การประสานความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

 

 

 
 

เมื่อวันจันทร์ที ่25 สิงหาคม 2551 เวลา 08.45-13.45 น.
ศูนย์บริการวิชาการได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ 
การพัฒนาระบบการควบคุมภายในศูนย์บริการวิชาการ ” 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 เพื่อร่วมกันจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระบบการกากับติดตามประเมินผล และจัดทาผล 
รายงานผลการควบคุมภายในศูนย์บริการวิชาการ 

 

 


