


บทสรุปผู้บรหิาร 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานและด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจหลัก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริการวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณ          
เงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  

ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการวิชาการรับงบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น 35,123,663.47 บาท เป็น
เงินงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 8,880,239.47 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 26,243,424.00 บาท  

จากการด าเนินงานภายใต้เงินงบประมาณแผ่นดิน ศูนย์บริการวิชาการ ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น 8,880,239.47 บาท โดยแบ่งเป็น งบด าเนินงาน 437,849.00 บาท งบบุคลากร 3,348,339.47 บาท และ
งบโครงการบริการวิชาการ 5,094,000.00 บาท  

และการด าเนินงานภายใต้เงินงบประมาณเงินรายได้ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น 26,365,986.01 บาท โดยแบ่งเป็น โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 2,210,936.23 บาท 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 24,155,049.78 บาท  

การด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามประเภทโครงการ ดังนี้  
    ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จ านวน 133 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 15,000,000.00 บาท และด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
96.24 และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 
745,783 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 88.84 
  ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
10,376,500.00 บาท และด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 
231 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 87.15 
  ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ จ านวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
14,078,377.15 บาท และด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 
1,610 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 91.40 

รายงานผลการด าเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปี 2557 ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผน/โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 น าเสนอประกอบกับข้อมูล
องค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้าง และการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็น
เอกสารเผยแพร่การด าเนินงาน การก ากับตรวจสอบและการอ้างอิงต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
 

  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศ       
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อให้ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากการวิจัย การเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในชุมชน อย่างมี ส่วนร่วมโดยคน 
ในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และด าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชน (Impact on Community)  
  มีการวางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิด จากแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 - 
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ โดยมีกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ            
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนพื้นฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง              
และกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ  
เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องตรงตามนโยบาย เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การด าเนินงานภายใน
ศูนย์บริการวิชาการ ได้แบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการเป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ  

1) กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ วางแผน
และติดต่อประสานงานรวมทั้งสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับต่างหน่วยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรอบรมมาตรฐานและ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  

3) กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ด้านติดตามและประเมินผล ด้านสารสนเทศและด้านควบคุมคุณภาพการศึกษา และ
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ  
  รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานและ
กิจกรรมที่ส าคัญของศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการน าข้อมูล
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงต่อไป 

 
 

 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรค า) 
            ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
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ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ 
 

     ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค าขวัญ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
     โครงสร้างการบริหารงาน  
     ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ   
     งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ 
     แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554 - 2558 
     การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
     การแบ่งส่วนราชการ 

 การบริหารและพัฒนาบุคลากร   
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ปรัชญา/ปณิธาน 
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ 

เพื่อให้ บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึด
มั่นการส่งเสริม ด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆ 
เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สมดุลและยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของประเทศและ   

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในการน าเอานวัตกรรมและ
ผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้        
การวิจัยเป็นฐาน (Research Based University) 
ร่วมกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

ค าขวัญ 
ประสานสหวิทยาการสูชุ่มชนให้กว้างไกล   

ด้วยสายใยของศูนยบ์ริการวิชาการ 
 

พันธกิจ 
พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลาง       

ก า รพัฒน าทรัพยากรมนุษ ย์ ที่ มี คุณภาพบนพื้ น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1)  เป็นผู้ประสานงานและด า เนินการให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการ
พัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

2) ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร 
เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่ น         
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory)         
ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษาเอกชน 
องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม และธุรกิจ 

4) ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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วัฒนธรรมองค์กร 
กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎ

และระเบียบ มีระบบธรรมาภิบาล ประนีประนอมและ
ยอมรับความคิดเห็น ท างานเป็นทีม มีจิตใจของ         
การบริการเน้นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
ความรู้ในองค์กร 
 

นโยบาย 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           

เป็นสถาบันแห่งการประสานงาน และด าเนินการ
ให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการ จากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อการชี้น า ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

 

ค่านยิมองค์กร 
การน าองค์กรอย่ างมี วิ สัยทัศน์ตามแนวทาง        

การจัดการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับบุคลากรและ
คู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

 

อัตลักษณ์ 
น าผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน        

เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เป้าประสงค ์
1. ผลงานการบริการวิชาการที่มี ผลกระทบ         

ต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของ       
การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน 

2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์        
การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง(Community 
Model) 

3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community 
Participation) 

4. ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการ
วิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็น
ฐาน (Research Based University) 

5. ผลงานบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้  
 
 

 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น             

พ.ศ.2555-2558 จากกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  พ .ศ.  2552 -2567 ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการ
บริการวิชาการ เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ 
โดยเป็นที่พึ่ งของสังคมของประเทศ และประเทศ       
ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ สู่การ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น า
สังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานราก ให้เข้มแข็ง
และยั่ งยืน  ประกอบด้ วย 1 กลยุทธ์  คือ  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากร-
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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- ส่วนบริการวิชาการ 
- ส่วนบริการฝึกอบรม 

- ส่วนนโยบายและแผน 
- ส่วนควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 
- ส่วนติดตามและประเมินผล 
- ส่วนสารสนเทศ 
 

- ส่วนบริหารและธรุการ 
- ส่วนคลัง 
- ส่วนพัสด ุ
- ส่วนประชาสมัพันธ์ 
- ส่วนโสตทัศนูปกรณ ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
บริการวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม 
และพัฒนาบริการวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
อ านวยการ 

ที่ปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ 

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายอ านวยการ 

กรรมการภาคประชาชน 

กรรมการติดตามและประเมินผล 

กรรมการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประจ าศูนย ์

อธิการบด ี

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
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รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    
พลตรีกนก ภมู่วง รศ.ดร.เกรยีงไกร กิจเจริญ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป ์ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ ์

 

   

ดร.กิตติ วิฑูรย์วิทยลักษณ ์    

    

กรรมการและเลขานกุาร    

    

 

   

รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ    

 

 

คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ 



 

 

9 

 

 
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ    
    

    
ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 

    
ศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 

   

 

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  
กรรมการและเลขานกุาร    

    

   

 

รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด ดร.วิรงรอง มงคลธรรม  

 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
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ผศ.กมล อนวัช 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ    

    

    
ผศ.สินทร ศิลา รศ.อัมพน ห่อนาค รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร อ.อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ 

    
ผศ.นิยะดา ห่อนาค ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม นายพิชัย เล่งพานิชย์ นายวีระกลุ ชายผา 

    

กรรมการและเลขานกุาร    
    

   

 

นางวิภาดา มีแวว 
กรรมการและเลขานุการ 

นางชลาลัย ภโูทถ้ า 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
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ภาครัฐบาล    
    

    
พ.อ.ชาญชัย เอมอ่อน ว่าท่ี ร.ต.อัธยา ลาภมาก นายอินทร กิตติก้อง นายอัศวิน มงคุณค าชาว 

   

 

นายสวรรค์ กุลชนก นายไกรวิชญ์ พลแสน นางจันทนา วิธีเจริญ  
    

ภาคเอกชน    
    

    
นายเข็มชาติ สมใจวงษ ์ นายสุพัฒ วงษ์โก นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต ์ นายพิชัย เล่งพานิชย์ 

  

  

นายสุนีย์ พลถนอม นายสมบตัิ ทองขาว   
    

ภาคสื่อมวลชน    
    

    
พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายเสรี จูบุญส่ง นายพรพิทักษ์ แม้นศิร ิ นายสุวรรณ ไตรมาลัย 

 

คณะกรรมการภาคประชาชน 
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 รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

 

   
ผศ.นพดล มีไชยโย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 

รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 

 

 

 

 
ดร.อชิระ หริัญตระกลู 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
 

 

 

 

 
นายธวัช รัตนมนตร ี

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 
(รก.ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ) 

 

    

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
ท่ีปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ 

นางพัชลียกานต์ ประภาธนาสิริ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

อ านวยการ 

นางวิภาดา มีแวว 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม 
และพัฒนาบริการวิชาการ 

นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

บริการวิชาการ 

คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 
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ศูนย์บริการวิชาการ มีชื่อเดิมคือ “ศูนย์-

การศึกษาต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้ง 
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา     
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศพระราชกฤษฎีกา  จัดตั้ งส่ วนราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
และสถานที่ท าการตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันจากประสบการณ์     
ด้านการบริการวิชาการที่ยาวนาน ศูนย์บริการวิชาการ 
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า กอปรกับ
นโยบายผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจน  ซึ่ งจะน าพา
ศูนย์บริการวิชาการให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค         
ลุ่มน้ าโขง ยึดมั่น การส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอด
วิทยาการด้านต่างๆ ตามนโยบายและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยมีนโยบายและ
วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
 

วัตถุประสงค ์
1.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและ

ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    
เพื่อจัดบริการ ให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับ
ต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและ
วิชาชีพที่ผู้ เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้
ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่างๆ ที่จะน าไป 
ใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ 

2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน 

3.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน 

4.เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 

14 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนองความ
ต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชียและอันดับ 1 ใน 400 
ของโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก” 

 
แผนภาพ บ้านวิสัยทัศน์มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด                              
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง” ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่ส าคัญ       
ของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มาตรการที่ 2: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มาตรการที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี          
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 

มาตรการที่ 4: บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อเผยแพร่   
สู่ชุมชน 

มาตรการที่ 5: มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการ        
ของชุมชน สังคมทุกระดับ 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 

15 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผน่ดินของศูนย์บริการวิชาการ 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

งบประมาณเงินรายไดศู้นย์บริการวิชาการ 

   
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ศนูยบ์ริการวิชาการ  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

 499,000.00   547,800.00   437,900.00  

 5,075,135.25  

 3,594,013.00  
 3,348,339.47  

 5,391,300.00  

 3,850,000.00  

 5,094,000.00  

 -    

 1,000,000.00  

 2,000,000.00  

 3,000,000.00  

 4,000,000.00  

 5,000,000.00  

 6,000,000.00  

2555 2556 2557 

งบด าเนินงาน 

งบบุคลากร 

งบเงินอุดหนุน 

 27,162,053.42  

 27,821,895.00  

 26,243,424.00  

 25,000,000.00  

 25,500,000.00  

 26,000,000.00  

 26,500,000.00  

 27,000,000.00  

 27,500,000.00  

 28,000,000.00  

2555 2556 2557 

2555 

2556 

2557 

งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

งบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

งบประมาณ (บาท) 
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการย้อนหลัง 3 ปี 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

   
   - งบบุคลากร 5,075,135.25 3,594,013.00 3,348,339.47 
   - งบด าเนินงาน 499,000.00 547,800.00 437,900.00 
   - งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 5,391,300.00 3,850,000.00 5,094,000.00 
เงินงบประมาณรายได้ 27,1621,053.42 27,821,895.00 26,243,424.00 

 

งบประมาณแผ่นดิน ศนูย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เงินคงเหลือ 

1.งบด าเนินงาน 
    

     ค่าตอบแทน 32,845.00 32,845.00 0.00 0.00 

     ค่าใช้สอย 381,644.25 381,644.25 0.00 0.00 

     ค่าสาธารณูปโภค 23,410.75 23,359.77 50.98 0.22 

รวม 437,900.00 437,849.02 50.98 0.01 

2.งบบุคลากร 
    

     งบบุคลากร 3,348,339.47 3,348,339.47 0.00 0.00 

รวม 3,348,339.47 3,348,339.47 0.00 0.00 

3.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) เฉพาะที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ 

3.1 โครงการอ านวยการบริหารจดัการ 3,000,000.00 2,856,356.50 143,643.50 4.79 

3.2 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

654,000.00 645,200.00 8,799.04 1.35 

3.3 โครงการอ าเภอ มข.พัฒนา 300,000.00 299,998.41 1.59 0.0005 

3.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 

360,000.00 240,974.44 119,025.56 33.06 

3.5 โครงการความร่วมมือผลิตรายการเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย 

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 

3.6 โครงการเผยแพรผ่ลงาน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่ชุมชน 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

3.7 โครงการเวทีกฎหมายสญัจร 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 
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ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เงินคงเหลือ 

3.8 โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคม
อาเซียน 

500,000.00 339,798.08 160,201.92 32.04 

รวม 5,094,000.00 4,662,327.43 431,672.57 8.47 

รวมทั งสิ น 8,880,239.47 8,448,515.92 431,723.55 4.86 

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการวชิาการ ได้กันงบประมาณเหลื่อมป ีดังนี้ 
  1. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง  จ านวน     8,799.04 บาท 
  2. โครงการอ านวยการและบริหารจัดการ  จ านวน  143,643.50 บาท 
    รวมทั้งสิ้น   จ านวน 152,442.54 บาท 
  ซึ่งด าเนินการใช้หมดภายใน 6 เดอืน 

งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ 
เงินคงเหลือ 

1.รายรับจากโครงการอบรม       

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบรกิารวิชาการ
เพื่อสร้างรายได ้

2,760,000.00 2,210,936.23 186,063.77 7.76 

1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 22,880,864.00 24,155,049.78 1,605,045.22 6.23 

2. รายรับค่าบริการวิชาการ/รายรบัอ่ืน ๆ 602,560.00 0.00 602,560.00 100.00 

รวมทั งสิ น 26,243,424.00 26,365,986.01 1,906,108.99 7.26 
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ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการ

ประสานงานและด าเนินการให้บริการวิชาการ          
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์   
ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการ         
บูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย 
พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น       

เพื่อการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการ
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ

เชื่อมโยงกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  

แผนยุทธศาสตร์ศนูย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558 
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีทั งหมด 5 กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคม และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
จากกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความส าเร็จการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการก าหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจของการบริการ
วิชาการ โดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติ
พันธกิจ การมีผู้บริหารที่เข้าใจเข้าถึง มีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธกิจ

บริการวิชาการ  เพื่ อร่ วมน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ การ เป็น
มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ 
400 ของโลก ซึ่งการให้บริการวิชากา      รแก่สังคมของศูนย์บริการ
วิชาการนั้น แบ่งเป็น  3 ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก              
เงินงบประมาณแผ่นดิน - หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรรงบประมาณ   
ให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ 
ดังนี้ 
1) ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นสู่ชุมชน 
2) ชุดโครงการชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง  
และ 4) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ในการด าเนิน
โครงการ  

ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ 
ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก             
ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ  
 จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะท าหน้าที่ประสานงานและร่วมด าเนินการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ  ภาคเอกชน 
องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ  น าเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการ
วิจัย การเรียนการสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดท าโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอื่น ของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้  
เพื่อสนับสนุนการท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด น าไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้                                                                                                             
 

มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 8  ของเอเชีย อันดับ 4   ของโลก

มิติดา้นการพัฒนาและการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มิติดา้นกระบวนการภายใน
การบริการแบบ

มีส่วนร่วม
การสร้างพันธมิตร

และเครือข่าย
ผลการวิจัย/การสอน/นวัตกรรม 

มข.และภูมิป ญญาท้องถิ่น
การสร้างระบบพัฒนา

รายได้/ธุรกิจการบริการ ฯ

มิติดา้นคณุภาพการให้บริการ
ความพ งพอใจของผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสีย
ผลลพัธ/์ผลกระ

ทบต่อสังคม
ห้องปฏบิัตกิาร
ทางสังคม มข.

บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย มข.
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

มิติดา้นประสิทธิผล ศูนย์บริการวิชาการชั นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แผนผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศนูย์บริการวชิาการ  
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
ศูนย์บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
               และประเทศในกลุม่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เปน็หน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคมอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยนื   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตังิาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การก าหนดประเภท (Item) ของงบประมาณแผ่นดนิ
งบอุดหนุนทั่วไปที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัและแผนพฒันาประเทศ 

1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผน่ดิน
งบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการวิชาการที่ผา่นความ
เห็นชอบของคณะกรรม-การบริการวิชาการมหาวทิยาลัย 

2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุกที่สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวชิาการทีน่ าผลงานวิจยั การ
เรียนการสอน ภูมิปัญญามหาวทิยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมา
บูรณาการในการบริการวิชาการ 

3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลยัในการบริการวชิาการ 

4) การน านวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลยัที่ใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Research Based University) ไปบริการวิชาการ 

4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพื่อหาความต้องการ
ของสังคม 

5) การหาความต้องการของสังคม(Need Assessment) 
เพื่อจัดท าโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

5) มีการพิจารณาจัดตัง้หน่วยงาน/คณะกรรมการเพื่อพัฒนา
ธุรกิจบริการวิชาการ  (Office/Team of Academic 
Service Business Development) 

6 ) การบูรณาการ (Tacit & Explicit Knowledge)
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลยัและท้องถิน่ 
เป็นงานบริการวชิาการ 

6) มีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้/ระยะยาว/
ต่อเนื่อง เพื่อประชาชน ในการประกอบอาชีพ 

7) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวทิยาลัย องค์กรภาครัฐ 
เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ 

7) มีการจัดท าวารสารศูนยบ์ริการวิชาการ/E-Journal ที่ 
เผยแพร่ผลงาน นวตักรรมจากการใช้วิจัยเป็นฐานของ
บุคลากรต่อสังคม 

8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ
สร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ 

8) มีการพิจารณาจัดท ากลไกให้บุคลากร 
มหาวิทยาลยัเข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการ 

9) การสร้างความรบัผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อชุมชน 
สังคมและสิง่แวดล้อม CSR: (Cooperate Social 
Responsibility) 

9) มีการประกาศหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

10) การสร้างมหาวิทยาลัยให้เปน็แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
(KKU Learning Center) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ/ต่อเนื่อง 

10) มีการรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อ
ชุมชน เช่น Open Courseware เป็นต้น 

11) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพ 

11) มีการอบรมแก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ เช่น การนวด
แผนไทย เป็นตน้ 

12) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการทุกระดับอย่าง
ทัดเทียม 

12) มีกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

13) การใช้วารสารศูนยบ์ริการวชิาการ /  
E-Journal เพื่อเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการเพิ่มเติม 

13) จัดท าวารสารศูนยบ์ริการวชิาการวารสารศูนยบ์ริการ
วิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม เผยแพร่และเป็นแหลง่ใน
การให้บริการวิชาการ  
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กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
               และประเทศในกลุม่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เปน็หน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคมอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยนื   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตังิาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
14) การสร้างกลไกชักจงูบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมใน
พันธกิจบริการวิชาการให้มากข้ึน 

14) มีการประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัเพื่อน าองค์ความรูไ้ปให้บริการวิชาการสูชุ่มชน
อย่างต่อเนื่อง 

15) การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่สร้าง
พันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของบุคลากรในการ
ให้บริการวิชาการ โดยมปีระสทิธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน 

15) มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป้าหมาย : เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในการน้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติงาน 
               บริการวิชาการ เพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพฒันาและแก้ไขปัญหาสังคม 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน  ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การติดตามการบริการวชิาการในชุมชนตน้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว 
 

1) มีการจัดท าโครงการบริการวชิาการทีน่ าผลงานวิจยั การ
เรียนการสอน ภูมิปัญญามหาวทิยาลัยท้องถิ่น วัฒนธรรมมา
บูรณาการในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ 

2) การจัดตั้งชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม 2) มีการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลยัในการน ามหาวิทยาลัยสู่ตน้แบบแห่งสุขภาวะที่
ดี ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (KKU Social Laboratory) 
ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ผลงานบริการวชิาการที่เกิดจากผลผลิตทางด้านการวิจัย 
การเรียนการสอน น าไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชนบน
พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ตลอดจนปราชญช์าวบ้าน 

4) มีการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน 

5) น้อมน าพระราชด าริการพัฒนาสงัคมมาใช้ในชุมชน
ต้นแบบ 

5) จัดตั้งชุมชนตน้แบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้
หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6) การน ามหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัย
ต้นแบบของมหาวทิยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี 

6) มีการจัดท าชุมชนต้นแบบในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ 
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา 
              เอกชนประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตลอดจนหน่วยงาน 
              ต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพฒันาและแก้ไขปัญหาสังคมและ 
              ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐ เอกชน  มีการจัดท าบนัทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum 

of Understanding) ระหว่างศนูย์บริการวิชาการกับ
องค์กรต่างๆ 

การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน 
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 

มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่าย 

การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศ/
นานาชาต ิ

มีการจัดท าข้อตกลงการจ้าง (TOR : Term of 
Reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงาน
เครือข่าย 

การสร้างรายได้จากความร่วมมอืกับเครือข่าย 4)  มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ฝึกอบรมแบบบูรณาการ 

การสร้างกลไกการให้ความส าคญักับคู่ความร่วมมือ 5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันสง่เสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่วมมือใน 
              การพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค 
              ลุ่มน้ าโขง 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน           ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
1) การสร้างศูนยบ์ริการวิชาการเป็นสถาบันชั้น
น าของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

1) มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจน
หน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวชิาชพี ระยะสั้น
และระยะยาว 

2) มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระยะสัน้และระยะยาว
ให้แก่ประชาชน มีการจัดท างบประมาณเงนิรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
เป้าหมาย:  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบนัชัน้น าและเปน็ที่ยอมรับระดบัชาติ/นานาชาติ มีความเข้มแข็ง 
              ในการประสานงานและด าเนนิงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสงัคมทีย่ั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะร่วม 
              พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตังิาน ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตังิาน 
1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่บริหารงาน
ตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดี  มีสุขภาวะและเปน็ตน้แบบที่ดี มีความพร้อมใน
บทบาทในการปฏิบัติพนัธกิจบรกิารวิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

1) การมีโครงสร้างของศูนยบ์ริการวิชาการที่มีการบริหาร
จัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลปฏิบัตทิุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยได ้

2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี) จิตส านึก
และ Competency ในการบรกิารวิชาการเพื่อพร้อมต่อ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

2) การมีภาระการท างาน (Job Description) ของบุคลากร
ที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มีความผูกพนักับ
องค์กร      มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) 

3) การสร้างให้ศูนย์บริการวชิาการเป็นศูนย์ให้ค าปรึกษา
ด้านวชิาการและเป็นศนูย์เรียนรู ้(Learning 
Organization) ของสังคม 

3) การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ช านาญของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อประสานงาน
จากภายนอกไดโ้ดยงา่ย ตลอดจนมีฐานข้อมูลความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

4) การมีระบบประชาสัมพนัธ์ทีม่ีประสิทธิภาพมีเครือข่าย
การประชาสัมพนัธ์ สามารถประชาสัมพันธ์ระบบการ
ให้บริการวิชาการอย่างทัว่ถึง ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนสงัคม ทุกระดับ 

5) การประชาสัมพนัธ์การบริการวิชาการเชิงรุก 
 

5) การมีระบบ Website ที่มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาอังกฤษ 

6) การเปรียบเทียบการปฏบิัติงานกับศนูย์/ส านัก บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นน า 

6) มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการกับส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

7) การปฏิบัติพนัธกิจการเรียนการสอน การวิจัย ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

7) มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ด้าน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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 การน าแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบตัิ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

 
 จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์         
เพื่อให้การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติน าไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการจึงได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ     
สู่ งบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนด
งบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่ ว ไป ส าหรับ        
งานบริการวิชาการวิชาการ ที่ดูแลโดยศูนย์บริการ
วิชาการ ประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น การจัดท า
แผนงบประมาณและแผนงาน ต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการ มีคณะกรรมการบริการ
วิ ช ากา ร  โดยมี รองอธิ กา รบดีที่ รั บผิ ดชอบดู แล          
เป็นประธาน และคณบดีคณะต่างๆ ไม่เกิน 7 คน เป็น
กรรมการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการจะ
ด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชาการ       
ที่น าเสนอมีมากกว่างบประมาณ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ต้องจัดหารายได้มาสนับสนุนในการด าเนินงาน 

2.  การมี เอกภาพของหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ ท าหน้าที่ 
เ ป็ น ผู้ ด า เ นิ น ก า รหรื อประส านง าน  (Organizer 
/Facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ     
ต้องท าหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ในการให้บริการวิชาการ        
แก่สังคม 

3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับ 
การยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร บุคลากร
ของศูนย์บริการวิชาการประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว มีเลขานุการ-
ศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       
มาจากการสรรหา โดยมีวาระในการบริหาร วาระละ           
4 ปี ผู้อ านวยการและทีมงานจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์และภาวะผู้น า ได้รับการยอมรับจากบุคคล
และหน่วยงานทั้งภายในภายนอก ส่งผลให้การบริหาร
ศูนย์บริการวิชาการ มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจ มีแนวทางในการด าเนินงาน และมีการน าแผน
กลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ            
เกิดประสิทธิผล 

4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของ
ศูนย์บริการวิชาการ บุคลากร คือผู้ร่วมปฏิบัติงาน          
ตามทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติศูนย์บริการวิชาการ 
ดังนั้น บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จะต้องมีจิตส านึก        
มีทักษะ มีจิตอาสาและมีจิตบริการ (Service Mind) 
ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้บุคลากร
ศูนย์บริการวิชาการมีทักษะตรงตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 
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7 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี     3 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบณัฑิตที่ดี       2 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการพฒันานักศึกษา     3 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดา้นการวิจยั      1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการบริการวิชาการ    12 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่ด ี   1 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดา้นการพฒันาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  1 โครงการ 

ตัวชี วัด 
ระดับความส าเร็จของการเป็นศนูย์กลางการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์หลัก 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศนูยก์ลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด                         

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าประสงค ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชน           

อย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศในภูมิภาค         
บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่ การ
ชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แบ่งส่วนราชการ 
ภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ     

ด้านการบริหารงานทั่วไป ภายในศูนย์บริการวิชาการ 
รวมทั้งการติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่างๆ 
ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการบริการสื่อสิ่งพิมพ์           
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการ
สื่ อและโสตทัศนูปกรณ์  ห้องประชุม  เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจ
ประกอบด้วย ส่วนบริหารและธุรการ ส่วนคลัง ส่วนพัสดุ 
ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนโสตทัศนูปกรณ์  

ภารกิจของกลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนา
บริการวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน   
การด าเนินงานภายในศูนย์บริการวิชาการ ในด้าน     
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งระบบฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล       
เพื่ อการจั ดท า ระบบประกันคุณภาพ  ตลอดจน        
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งภารกิจที่ ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์บริการ
วิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน่วยงานภายใต้

กลุ่มภารกิจประกอบด้วย ส่วนนโยบายและแผน                    
ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา ส่วนสารสนเทศ และ
ส่วนติดตามและประเมินผล 

กลุ่ ม ภ า ร กิ จ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา 
โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
งบประมาณสนั บสนุ นจ ากหน่ ว ย ง านภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ
ตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือ
บริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ค าสั่ งที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง เพื่ อให้ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี
หน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจประกอบด้วย ส่วนบริการ
วิชาการ และส่วนบริการฝึกอบรม  
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บุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ 
 

 
 

ศูนย์บริการวิชาการมีบุคลากรแบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 42 คน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ร้อยละ 26.19 ของบุคลากร
ทั้งหมด ส าหรับวุฒิการศึกษาบุคลากรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.38 ของบุคลากรทั้งหมด 
รายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้     

 

ตาราง แสดงจ านวนบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 
      

การจัดกลุ่มบุคลากร 
ตามประเภทต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศ กษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี

1. ข้าราชการ 13 4 6 3 - 

2. ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 

3. พนักงานมหาวทิยาลัย-เงินงบประมาณ 4 - 2 2 - 

4. พนักงานมหาวทิยาลัย-เงินรายได ้ 4 - 2 2 - 

5. พนักงานราชการ 1 - - 1 - 

6. ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได ้ 8 - - 6 2 

7. ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 11 - 2 8 1 

รวม 42 4 12 22 4 
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ข้อมูลบุคลากรศนูย์บริการวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ผู้บริหาร 

1 รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวชิาการ คณะเกษตรศาสตร์ 

2 ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อ านวยการฝา่ยอ านวยการ คณะศึกษาศาสตร์ 

3 รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 
รองผู้อ านวยการฝา่ยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร์ 

4 ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการ คณะวิทยาศาสตร ์

5 ดร.อชิระ หิรัญตระกูล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ 
วิทยาเขตหนองคาย 

ข้าราชการ 

6 นายธวชั รัตนมนตร ี
เลขานุการศูนย์ฯฝ่ายบริหาร 
(รก.ผ.อ.ส านักงานผู้อ านวยการ) 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

7 นายบุญญฤทธิ ์สมบัติหลาย ที่ปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ ส านักงานผู้อ านวยการ 

8 นางพชัลีย์กานต ์ประภาธนาสิริ หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

9 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

10 นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

11 นางประคอง เชียงนางาม หัวหน้าส่วนพสัด ุ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

12 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

13 นายประภาพรณ ์ขันชัย หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 

14 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล 
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

15 นางสาวลลดา สินธุพันธ ์ หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
16 นางสาวชลาลัย วานมนตรี หัวหน้าส่วนตดิตามและประเมนิผล กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 
17 นายทิวากร กาเจริญ หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้

18 นางวิภาดา มีแวว 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและ
พัฒนาบริการวิชาการ 

กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

19 นายปานเทพ เลี่ยวเทียนไชย หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

20 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย หัวหน้าส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 
21 นางรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

พนักงานราชการ 

22 นางสาวอุมาพร ปาลสาร พนักงานธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ลูกจ้างประจ า 

23 นางส าเนียง สมภาร พนักงานพิมพ์ดีด   กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได ้

24 นางสาวเสาวลักษณ์ ราช า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

25 นางสาวเรณุกา นามพิกุล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

26 นางสาววรรณภา สีดาพล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

27 นางสาวสมยงค ์แหล่ยัง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

28 นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

29 นางสาววาสนา จงจิตกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

30 นางสาวผ่องศรี เป้งสะทา้น เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

31 นายสพุันธ ์ขันตา พนักงานขับรถยนต ์ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 

32 นายพฤมนต ์เธียรศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา ส านักงานผู้อ านวยการ 

33 นางสาวภคปภา เวชกิจ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

34 นายชาล ีพรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

35 นางสาวขนษิฐา เสนาขนัธ ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

36 นางสาวดาริกา โนนศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

37 นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

38 นางสาวจฑุามาส จนัดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ 

39 นางสาวศศิกาญจน์ ประสารฉ่ า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

40 นายณัฐพงษ์ สีเหลือง นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

41 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

42 นายทนงศักดิ ์พิลาค า คนงาน กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ศูนย์บริการวิชาการ 

 

ศูนย์บริการวิชาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
ได้รับประสบการณ์ ความช านาญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 
1 ส่วนบริหารและธุรการ  

ศูนย์บริการวิชาการ 
การขอก าหนดต าแหน่งที่สงูขึ้นส าหรับ
บุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ 

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ 

2 ส่วนบริหารและธุรการ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนา
บุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ ด้าน
จรรยาบรรณ : กรณีตัวอย่างและด้าน
จริยธรรมเชิงพุทธ 

บุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ 

3 ส่วนนโยบายและแผน 
ศูนย์บริการวิชาการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

บุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 

4 
กองกลาง 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิธีการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร 
DMS (Document Manangment System) 

นางรชตวรรณ พรมภักดี 
นางสาวดาริกา โนนศรี 

5 
กองการเจ้าหน้าที่  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การให้บริการแบบรวมศูนย์งานด้านการ
บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ ์
นางสาวอุมาพร ปาลสาร 

6 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การใช้โปรแกรม Ms Excel/Ms Access 
จัดการฐานข้อมูลดา้นแผนและการประกัน
คุณภาพ รุ่นที่ 1 

นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล 
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

7 
ฝ่ายบรหิารทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ ์

นางสาวอุมาพร ปาลสาร 

8 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Sever 
2008 รุ่นที่ 1 

นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์ 

9 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Sever 
2008 รุ่นที่ 1 

นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล 

10 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (NOC) คร้ังที่ 
2/2557 

นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

11 
กองกลาง 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โครงการพัฒนาทักษะผู้ปฏบิัติงานบริการ
เอกสารและธุรการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นายทนงศักดิ์ พิลาค า 

12 
ฝ่ายวชิาการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สัมมนาการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงาน
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

นายธวชั รัตนมนตร ี
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 

13 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย 

นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ ์

14 
ส านักงานผู้อ านวยการ  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การปรับปรุงกระบวนการท างาน (BPR : 
Business  Process Re-design) 

นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสริ ิ

15 
กองการสื่อสารองค์การ 

ส านักงานอธิการบด ี
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตข่าวส าหรับ
เครือข่ายประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายประภาพรณ์ ขันชัย 
นางสาวภคปภา เวชกิจ 

16 

ฝ่ายวิเคราะหร์ะบบและ
พัฒนาโปรแกรม  ศูนย์

คอมพิวเตอร ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Web Server 
and Web App Security (การดูแลความ
ปลอดภัยของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเวบ็
แอปพลิเคช่ัน) 

นางสาวเบญจมาศ เหม็โพธ์ิ 

17 
ฝ่ายการคลังและทรัพยส์ิน 

ส านักงานอธิการบด ี
การบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสริ ิ

18 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อบรมสมัมนา การพัฒนาการปฏิบตัิงานด้านการ
คลังและพสัด ุ

นางประคอง เชียงนางาม 
นางสาววาสนา จงจิตกลาง 
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง 
นางสาวกาญจนา บุศรีค า 

19 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โครงการ การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย 

นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธ์ิ 
นางสาวอุมาพร ปาลสาร 

20 
กองการเจ้าหน้าที่  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สัมมนาจรรยาบรรณ “ส านึกดี องค์กรดี เริม่ต้น
ที่จรรยาบรรณ” 

นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธ์ิ 

21 
งานบริหารและธุรการ  

คณะแพทยศาสตร ์
โครงการบรรยายพิเศษและน าเสนอผลงานการ
อนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน สู่ความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน 

นางพรรณกร สีหาบตุร 

22 
กองการเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
การอบรมค่ายผลงานทางวิชาการ รุ่นที่  3 นางวิภาดา มีแวว 

นางชลาลัย ภโูทถ้ า 
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล 

23 
สภาข้าราชการ พนักงาน

และลูกจ้าง 
โครงการ อธิการบดีพบลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางพรรณกร สีหาบตุร 
นางสาวอุมาพร ปาลสาร 

24 
กองคลัง  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โครงการสัมมนาเครือข่ายการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นางประคอง เชียงนางาม 
นางสาววาสนา จงจิตกลาง 

25 
ส านักนวัตกรรมการเรยีน

การสอน 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนาเครือข่าย
ด้านการผลติสื่อสนบัสนุนการเรยีนการสอน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

นายทิวากร กาเจรญิ 

26 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อบรมหลักสูตร การแก้ปญัหาความขัดแย้งและ
การไกล่เกลีย่ 

ผศ.นพดล มีไชยโย 
นายธวัช รัตนมนตร ี
นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสริ ิ

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
      แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
      ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
      สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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ศูนย์ บ ริ ก า รวิ ช ากา รได้ ด า เนิ น ง าน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   

โครงการประเภทที่ 1: การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้รับ        
การสนับสนุนจากงบประมาณ -หมวดเงินอุดหนุน 
จ านวนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท มีการด าเนินงาน        
ตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 133 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน 128 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 96.24 และขอขยายเวลาการด าเนินโครงการ 
อีกจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 มีผู้เข้ารับ
บ ริ ก า รทั้ ง สิ้ น  7 4 5 , 7 8 3  คน  มี ค ว า มพึ ง พอ ใ จ              
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 
88.84  

โครงการประเภทที่ 2: การให้บริการ
วิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นการให้บริการวิชาการ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินโครงการ
ไปทั้งสิ้น 10,376,500 บาท  ทั้งนี้ มีโครงการทั้งสิ้น       
4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 231 คน ความ 
พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น
ร้อยละ  87.15 

โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการ
วิชาการแบบสร้างรายได้  โดยศูนย์บริการวิชาการ       
ได้จัดท าหลักสูตรการอบรม ไปยังกลุ่มเป้าหมาย         
ของแต่ละหลักสูตรโดยตรง  มีการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 14,067,864 บาท มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   
มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน ซึ่งมีความพึงพอใจ  
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 
91.40 รายละเอียดดังแผนผังโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
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ชุดที ่2 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

ของศูนย์บริการ
วิชาการ 

11 โครงการ 

ชุดที่ 1 
การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการ
ท างานกับหนว่ยงาน
ภายนอก 7 โครงการ 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 
6 โครงการ 

(60%) 
 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 
15 โครงการ 

(100%) 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 
62 โครงการ 
(98.41%) 

 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ  
45 โครงการ 

(100%) 

ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบ      
สร้างรายได้ 

- งบประมาณทั้งสิ้น 14,067,864 บาท 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ 
- จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จ 18 โครงการ (100%) 
- จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน 
- ร้อยละความพึงพอใจ 91.40% 
 

ชุดที่ 4 
โครงการ       

อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(10 โครงการ) 
  

ชุดที่ 3 
โครงการ          

ความร่วมมือ 
ทางวิชาการ      
กับประเทศ        
อนุภูมิภาค      
ลุ่มน้ าโขง 

 (15 โครงการ) 

ชุดที่ 2  
โครงการชุมชน

ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(63 โครงการ) 
 

  

ชุดที่ 1  
โครงการ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก
ผลงานการวิจยั

จากมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นสู่ชุมชน
(45 โครงการ) 

  

ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบ      
ไม่แสวงหาก าไร 

- งบประมาณทั้งสิ้น 10,376,500 บาท 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ 
- จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จ 4 โครงการ (100%) 
- จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 231 คน 
- ร้อยละความพึงพอใจ 87.15% 

ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

- งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท 
- จ านวนโครงการทั้งหมด 133 โครงการ 
- จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จ 128 โครงการ (96.24%) 
- จ านวนโครงการที่ขอขยายเวลา 5 โครงการ (3.76%) 
- จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 745,783 คน 
- ร้อยละความพึงพอใจ 88.84% 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

ศูนย์บริการวิชาการ 

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

งบประมาณแผ่นดิน 
 

ประเภทท่ี 1: โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ศูนย์บริการวิชาการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    

หมวดเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
มีการจัดสรรงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 17 คณะ/หน่วยงาน     
แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงการ ดังตารางต่อไปนี้ 
โครงการชุดที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  
         งบประมาณ 6,793,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล 20,000.00 102 

2 
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรบัเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว ่

อ.ทพญ.ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล 100,000.00 93 

3 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และตราสินคา้ส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช 80,000.00 24 

4 
โปรแกรมส าเร็จรูป Latex ส าหรับการพิมพ์
เอกสารทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร 60,000.00 37 

5 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม 80,000.00 128 

6 นักพฤกษศาสตรร์ุ่นเยาว ์ อ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 80,000.00 37 

7 
การท าน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันยางเพื่อใช้กับ
เครื่องยนต์ทางการเกษตร อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 53,000.00 70 

8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2557 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรณุ 300,000.00 130,000 

9 
ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์เคลื่อนที่ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค ่ 80,000.00 105 

10 ค่ายวิทยาศาสตรส์ัญจร (SCIENCE TOUR) ผศ.ปวีณา พงษ์ดนตร ี 100,000.00 414 

11 
ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อการอนรุักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ศรณัย์ เกยีรตมิาลสีถิตย ์ 70,000.00 90 

12 งานวันเกษตรอีสาน ประจ าปี 2557 ดร.จริวัฒน์ สนิทชน 300,000.00 597,125 

13 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และ
สัตว์น้ าเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์ 250,000.00 250 

14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติผกัปลอดสารพิษ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล 70,000.00 70 

15 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง การแปรรูป
และพัฒนาอาหารโปรตีนจากแมลง-ไหมอีรี่สู่
ชุมชน 

รศ.ดร.ศิวิลัย สิรมิังครารตัน ์ 70,000.00 181 

16 Smart Dairy Farm ต้นแบบสหกรณ์โคนม รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 80,000.00 50 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

17 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นและการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุฯ รศ.ดร.บุญมี ศริ ิ 60,000.00 35 

18 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริิรัตน ์ 60,000.00 106 

19 การแก้ปัญหาและเพิ่มการผลติมะลิในฤดูหนาว ผศ.ดร.สมุนา นีระ 40,000.00 70 

20 
รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อ  จุลลิ
นทรีย์ที่ดีส าหรับการเกษตรปลอดภัย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 60,000.00 40 

21 การใช้ไส้เดือนฝอยควบคมุแมลงศตัรูพืช ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 60,000.00 40 

22 การจัดการศัตรูดาวเรืองแบบบูรณาการ รศ.ดร.นุชรีย์ ศิร ิ 60,000.00 60 

23 
โรคใบขาวอ้อยแมลงพาหะน าโรคและการป้องกัน
ก าจัดแบบบูรณาการ 

รศ.ดร.ยุพา หาญบญุทรง 60,000.00 40 

24 
การจัดการศัตรูพืชและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอ้อยฯ รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว 60,000.00 120 

25 เทคโนโลยีการผลติปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 70,000.00 107 

26 เทคนิคการตดัแต่งกิ่งไมผ้ลและการผลิตมะม่วง นายสมยศ มีทา 50,000.00 64 

27 
การแปรรปูผลิตภณัฑเ์นื้อสัตว์ในครัวเรือนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าเชิงพานิชย ์

รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์
สรรค ์

80,000.00 46 

28 
การเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการย้าย
ถิ่นไปท างานต่างประเทศ ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน ์ 70,000.00 328 

29 
การพัฒนาศักยภาพทางดนตรไีทยแก่เยาวชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.วัศการก  แก้วลอย 80,000.00 175 

30 
การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วย
เทคโนโลยี บ.ีเอ็ม.ไอ ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต ์ 80,000.00 8 

31 
การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้ยา
สัตว์น้ าอย่างถูกวิธี เพื่อการผลิตปลานิลกระชัง
อนามัย 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม 80,000.00 156 

32 
การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโคนมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติในฟาร์ม โคนมรายย่อย ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง 80,000.00 320 

33 
การปรับปรุงคุณภาพนมดิบและการพัฒนา
มาตรฐานฟาร์มโคนมรายย่อย อ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทรล์ุน 80,000.00 120 

34 การป้องกันโรคสัตว์ตดิต่อคนจากสัตว์เลี้ยง รศ.น.สพ.ชูชาติ กลมเลิศ 60,000.00 1,137 

35 วิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องและเหมาะสม ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช 50,000.00 147 

36 มอดินแดงรักษ์พลังงาน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 80,000.00 138 

37 
การย้อมผา้ฝ้ายด้วยเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ
ต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรมผ้าฝ้ายชมุชน อ.มัลลิกา ถาบตุร 70,000.00 45 

38 ค่ายยุวชนวิศวกรรม อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน ์ 80,000.00 108 

39 
ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนตร์ะดับ
มัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธ์ิ 100,000.00 40 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

40 ME สัมพันธ์สร้างฝายชะลอน้ า ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร 100,000.00 192 

41 
การตรวจการท างานของเอนไซน์อะเซทิลคอลลีน
เอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร ผศ.จุรรีัตน์ ดาดวง 80,000.00 124 

42 
การเพิ่มศักยภาพแก่แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ในการวิจัย ดูแลรักษาฯ ศ.อรุณี เจตศรสีุภาพ 70,000.00 125 

43 โครงการอ านวยการและการบริหารจัดการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 3,000,000.00 
 

44 
ความร่วมมือผลติรายการเพื่อส่งเสริมความรูด้้าน
กฎหมาย (รายการหมอกฎหมาย) ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 130,000.00 

 

45 การเผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 50,000.00 
 

รวมท้ังสิ้น 6,793,000.00 732,667.00 
 

โครงการชุดที่ 2 : โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
             งบประมาณ 5,247,000 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)    
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 
การบริการเทคโนโลยไีบโอคลีนและปุ๋ยน้ าชีวภาพ
สู่ชุมชนต้นแบบ 

รศ.ดร.สิทธิศักดิ ์อุปริวงศ ์ 70,000.00 220 

2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก อ.ทพญ.อารยา ภิเศก 80,000.00 80 

3 ฟันผุสีขาว เรื่องที่ต้องระหวังของชาวฟันน้ านม อ.เหมือนฝัน วงศ์การด ี 68,000.00 626 

4 
การเสริมสร้างศักยภาพการจดัการที่พักสัมผสั
วัฒนธรรม (Home-Stay) 

ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร 80,000.00 55 

5 อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือโกหก? รศ.ดร.ศักดา ดาดวง 80,000.00 100 

6 
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะสุขภาพที่ดีและพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.รัชดาภรณ ์เบญจ
วัฒนานนท ์

80,000.00 120 

7 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ผศ.ดร.นิศารตัน ์ ตั้งไพโรจน์
วงศ์ 

80,000.00 141 

8 การบ าบัดน้ าทิ้งโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก รศ.ดร.สุมนทิพย ์บุนนาค 50,000.00 50 

9 
บริการวิเคราะหค์ุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
ผลิตภณัฑ์จากชุมชนต้นแบบ มข. 

ดร.พลสณัห ์มหาขันธ ์ 70,000.00 30 

10 เวทีกฎหมายสัญจร อ.สกุนา ทิพยรัตน ์ 100,000.00 87 

11 
การสร้างแบบและพัฒนาชุดความรู้เกษตรอินทรีย์
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

ดร.นิสติ ค าหล้า 70,000.00 38 

12 
การจัดท าบัญชีต้นทุนการผลิตและการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ของกลุม่สินค้าชุมชน 

ผศ.ดร.สภุาภรณ ์พวงชมภู 50,000.00 60 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

13 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง การให้อาหาร 
การจัดการระบบสืบพันธ์ุฯ 

ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม 50,000.00 55 

14 เทคโนโลยีการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ปีก น.ส.นริศรา สวยรูป 50,000.00 45 

15 
การจัดการดิน และศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่าง
ยั่งยืน 

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ 50,000.00 75 

16 
การผลิต และการขยายพันธ์ุไมผ้ลเศรษฐกิจ และ
ยางพารา 

ดร.พัชริน ส่งศรี 50,000.00 50 

17 
ต้นแบบในการเฝ้าระวังปัญหาผู้ใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางศิริพร มงคลถาวรชัย 100,000.00 261 

18 
การรณรงค์ให้ชุมชนในเขตเมืองขอนแก่นเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคจิตเภท 

นางวิจิตร พิมพะนิตย ์ 40,000.00 117 

19 
การผลิตสื่อเครื่องเรือนส าหรับผูส้งูอายุส าหรับ
กลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง 

ผศ.สรุกานต ์รวยสูงเนิน 100,000.00 48 

20 
การส ารวจรังวัดสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินแบบ 
Vernadoc 

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ 80,000.00 50 

21 ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งท่ี 10 ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ 150,000.00 319 

22 
การให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
และโรคระบาดสัตว์ที่ส าคัญในปศสุัตว ์

รศ.น.สพ.สมบรูณ ์ แสงมณี
เดช 

70,000.00 66 

23 การผลิตยาส าหรับสตัว์เพื่อเป็นผลติภัณฑ์ชุมชน อ.ดร.จรรีัตน ์เอี่ยมสะอาด 80,000.00 38 

24 การป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนขับ้า รศ.กัลยา เจือจันทร ์ 100,000.00 552 

25 
การตรวจระดับความเสี่ยงต่อการเกิดไตเสื่อมของ
ประชาชนวัย 30 ปีขึ้นไป 

อ.ดร.กลา้เผชิญ โชคบ ารุง 70,000.00 1,391 

26 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง
แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่บา้นโนนม่วง 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 150,000.00 105 

27 ระบบปั๊มน้ าการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ ผศ.ดร.นันทกานต ์ วงศ์เกษม 100,000.00 51 

28 
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษส์ิง่แวดล้อม
ชุมชน ผ่านแบบเรียนท้องถิ่นและการออกค่ายฯ 

ผศ.เนตรนภสิ ตันเต็มทรัพย ์ 50,000.00 150 

29 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน 

รศ.ดร.กันยรตัน ์โหละสตุ 80,000.00 26 

30 
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้
เครื่องมือต้นแบบชุมชน 

อ.ดร.กิตติโรจน ์หวัดตาหลา 45,000.00 30 

31 
การส่งเสริมอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบ าบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน 

ผศ.พิศมัย มะลลิา 80,000.00 70 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 

41 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

32 
มหกรรมประเมินและส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
ภาวะอ้วนลงพุง 

รศ.นงนุช เศรษฐเสถยีร 80,000.00 154 

33 
การส่งเสริมความรู้แบบบูรณาการ (การ
ผสมผสานภูมิปญัญาท้องถิ่นร่วมกบัแพทย์แผน
ปัจจุบัน) 

รศ.รุ้งทิพย ์พันธุเมธากุล 80,000.00 40 

34 
ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารส าหรับ
ประชาชนและบุคลากรทางการศกึษา 

ผศ.ดร.อังคณา  ทองพูน 
พัฒนศร 

80,000.00 50 

35 
ห้องสมุดเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การ
พัฒนาวัฒนธรรมส่งเสรมิการอ่าน 

ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร 80,000.00 280 

36 ศิลปะไร้ก าแพง Art No Wall ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน 100,000.00 95 

 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 654,000.00 

 

37 
โครงการเปิดโลกวิชาการสู่ชุมชนตน้แบบ (บ้าน
โนนม่วง) 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

832 

38 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

35 

39 โครงการวาดภาพให้น้อง ศูนย์สาธติเด็กเล็ก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

20 

40 โครงการเสรมิสร้างผูสู้งอายุฯ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

110 

41 ค่าบริหารจัดการโครงการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
  

 
อ าเภอ มข. พัฒนา ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 300,000.00 

 
42 โครงการส่งเสริมความรู้แบบบรูณาการฯ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 

 
25 

43 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รุ่นที่ 1 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

32 

44 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

60 

45 โครงการประเมินคุณภาพน้ าฯ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

130 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยเ์ด็กเล็กฯ รุ่นที่ 2 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

25 

47 
โครงการบรูณาการการเรียนการสอน การวิจัย 
การสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 
 

25 

48 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด านา อ.พิมพ์พร พลทะมัย 70,000.00 435 

49 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ ผศ.มานติย ์ผิวขาว 70,000.00 612 

50 
ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ธุรกิจชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองหนองคายฯ 

ดร.ธีระวัฒน ์เจรญิราษฎร ์ 100,000.00 20 

51 กฎหมายสู่ชุมชน อ.อุษณีย ์ตันสูงเนิน 25,000.00 130 

52 
พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมสู่การ
เป็นชุมชนน่าอยู่ 

อ.วิรุณรตัน ์ทิอุทิศ 55,000.00 200 

53 
ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฒันาทักษะทาง
ภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษฯ 

อ.นภาลัย ดุษฎีกุล 80,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

54 
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่
นักเรียนฯ 

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต 60,000.00 50 

55 
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์ฯ 
เด็กเล็กฯ 

ดร.เชวงศักดิ ์พฤกษเทเวศ 40,000.00 25 

56 
การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ดร.กฤษดา ค้าเจรญิ 130,000.00 150 

57 ค่ายนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว ์ อ.ประภาภรณ ์เทตวงษ ์ 60,000.00 52 

58 ค่ายเยาวชนลุม่น้ าโขงรักษส์ิ่งแวดล้อม ดร.มลัลิกา จันทรังษ ี 120,000.00 50 

59 
การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
การสร้างนวัตกรรมฯ 

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน 113,000.00 20 

60 
การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 

ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร ์ 113,000.00 50 

61 
การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ
การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ดร.จตรุาพร สีหาบุตร 114,000.00 25 

62 สัปดาห์วิชาการ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต

หนองคาย 
150,000.00 1,050 

63 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย น.ส.เยาวภา ปานิเสน 200,000.00 313 

รวมท้ังสิ้น 5,247,000.00 10,201.00 
 

โครงการชุดที่ 3 : โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
                     งบประมาณ 1,460,000 (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจฯ 

ผศ.ดร.ช่ืนจิตร อังวราวงศ ์ 100,000.00 34 

2 
การสื่อสารภาษาจีนและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์
ในงานด้านธุรกิจ 

ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 70,000.00 45 

3 
การวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อวางแผนพฒันาการเกษตร
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ศ.ดร.อนันต์ พลธาน ี 80,000.00 27 

4 
การผลิตปศสุัตว์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
อย่างยั่งยืน 

ดร.ธีรชัย หายทุกข์ 120,000.00 20 

5 
ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติที่กรงุฮานอย 
ประเทศเวยีดนาม 

ดร.อุมารินทร์ ตลุารักษ์ 150,000.00 41 

6 
การประกวดสุนทรพจนภ์าษาไทยส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา 200,000.00 87 

7 
ค่ายและแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสส าหรับ
นักเรียนและนักศึกษา 

ผศ.เฉลิมเกยีรติ มินา 100,000.00 80 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

8 
การป้องกันการทารณุกรรม และสวัสดิภาพสัตว์
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง : ไทย-ลาว 

รศ.ดร.บงกช นพผล 60,000.00 120 

9 
การพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซยีน 

อ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส 100,000.00 300 

10 
การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 

อ.วิจิตร วินทะไชย 120,000.00 37 

11 
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

ศูนย์บริการวิชาการ 360000.00 526 

รวมท้ังสิ้น 1,460,000.00 1,347.00 
 
โครงการชุดที่ 4 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

           งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 โครงการพัฒนาทักษะดนตรไีทยในเยาวชน อ.พัชรินทร์ จ าปานนท์ 30,000.00 30 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพการพัฒนากลุ่มกิจกรรม
หม่อนไหมบา้นโสกส้มกก 

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกจิ 30,000.00 70 

3 โครงการแปรรูปอาหารจากแมลง รศ.ดร.ยุพา หาญบญุทรง 30,000.00 31 

4 
โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบใน
ชุมชนด้วยการผลิตเป็นยาภายนอกส าหรับสัตว ์

อ.ดร.จรรีัตน์ เอี่ยมสะอาด 40,000.00 25 

5 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว 

น.ส.สภุาพร เทียมวงศ์ 38,000.00 
 

6 โครงการทันตกรรมพระราชทาน อ.พญ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ ์ 50,000.00 1,412 

7 
โครงการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีตน้แบบตามแนว
พระราชด าริ (Area-based) 

สนง.พรด. 476,792.00 
 

8 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเชิง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

สนง.พรด. 100,000.00 
 

9 
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ปรับปรงุเว็บไซต์ 
www.orip.kku.ac.th) 

สนง.พรด. 100,000.00 
 

10 ค่าบริหารจัดการโครงการ สนง.พรด. 605,208.00 
 

รวมท้ังสิ้น 1,500,000.00 1,568 
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งบประมาณเงินรายได้   
ประเภทท่ี 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  
 

โครงการประเภทที่ 2 เป็นการให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน               
โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 
10,376,500 บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังตารางต่อไปนี้ 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 
การอบรมการเช่ือมโยง การใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ 
จ.อยุธยา 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 4,183,000.00 36 

2 
การอบรมการเช่ือมโยง การใช้ประโยชน์ท่ีดินฯ 
จ.อ านาจเจรญิ 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 4,160,000.00 30 

3 
ก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียนส าหรบัผู้บริหารและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อ านาจเจริญ) 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,683,500.00 65 

4 ผู้น ายุคใหม ่ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 350,000.00 100 

รวมท้ังสิ้น 10,376,500.00 231 
 
ประเภทท่ี 3 : โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 

โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 14,067,864 
บาท แบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ ต่อไปนี้ 
ชุดโครงการที่  1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก   
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 1 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 98 

2 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 2 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 92 

3 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 3 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 93 

4 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 4 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 93 

5 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 5 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 97 

6 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นท่ี 6 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 105 

7 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 7 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,608,552.00 106 

รวมท้ังสิ้น 11,259,864.00 684 
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ชุดที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับบริการ 

1 
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
กับการน าไปใช้รุ่นที่ 3 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 243,000.00 81 

2 
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
กับการน าไปใช้รุ่นที่ 4 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 222,000.00 70 

3 
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
รุ่นที่ 8 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 267,000.00 89 

4 
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
รุ่นที่ 9 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 198,000.00 66 

5 
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
รุ่นที่ 10 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 342,000.00 120 

6 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ รุ่นที่ 12 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 297,000.00 98 
7 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ รุ่นที่ 13 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 201,000.00 80 
8 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ รุ่นที่ 14 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 204,000.00 80 

9 
การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินส าหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรังฯ รุ่นที่ 3 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 378,000.00 84 

10 
Risk Management : การบริหารความเสีย่ง
ส าหรับพยาบาลฯ รุ่นที่ 20 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 234,000.00 78 

11 
Risk Management : การบริหารความเสีย่ง
ส าหรับพยาบาลฯ รุ่นที่ 21 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 222,000.00 80 

รวมท้ังสิ้น 2,808,000.00 926 
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ผลการด าเนินงานงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

งบประมาณแผ่นดิน 

ประเภทท่ี 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)      

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 133 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน 128 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.24 และขอขยายเวลาการด าเนินโครงการอีกจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 
745,783 คน มีความ    พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 88.84 รายละเอียดดังตารางที่ 1      

                                                                                                                

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและใช้จา่ยจริงของโครงการประเภทที่ 1 การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

ชุด
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 
งบจัดสรร 
(แผน) 

ใช้จ่ายจริง  
(ผล) 

คงเหลือ 

1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยฯี 6,793,000 5,640,540.53 1,152,459.47 45 732,667 89.01 

2 
โครงการชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,247,000 5,234,925.44 12,074.56 62 10,201 88.12 

3 
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1,460,000 1,208,010 251,990 15 1,347 89.54 

4 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

1,500,000 420,676 1,079,324 6 1,568 88.71 

รวมท้ังสิ้น 15,000,000 12,504,151.97 2,495,848.03 128 745,783 88.84 
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งบประมาณเงินรายได ้  
ประเภทท่ี 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร 
 

 โครงการประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นการให้บริการวิชาการโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการด าเนินโครงการไปทั้งสิ้น 10,376,500 บาท ทั้งนี้มีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ         
4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 231 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและใช้จา่ยจริงของโครงการประเภทที่ 2 การให้บริการ 
              วิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ   

เงินคงเหลือ 
ผู้รับ 

บริการ 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) งบจัดสรร งบจ่ายจริง คงเหลือ 

1. การอบรมการเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินฯ จ.อยุธยา 4,183,000 4,143,550.25 39,449.75 0.94 36 83.20 

2. การอบรมการเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินฯ จ.อ านาจเจริญ 

4,160,000 3,783,998 376,002.00 9.04 30 86.00 

3.ก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน
ส าหรับผู้บรหิารและบุคลากร 
อปท. (อ านาจเจริญ) 

1,683,500 1,528,821 154,679.00 9.19 65 94.00 

4. ผู้น ายุคใหม ่ 350,000 236,191.30 113,808.70 34.52 100 85.40 

รวม 10,376,500 9,692,560.55 683,939.45 12.92 231 87.15 
 

ประเภทท่ี 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 
 
 โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 
14,067,864 บาท มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการ
ทั้งสิ้น 1,610 คน ซึ่งมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 91.40 และมี                
ความไม่พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 3                     

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและใช้จา่ยจริงของโครงการประเภทที่ 3 การให้บริการ
วิชาการแบบสรา้งรายได้ 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จ านวน
โครงการ 

ผู้รับ 
บริการ(คน) 

ความพึง
พอใจ

(ร้อยละ) 
งบจัดสรร 
(แผน) 

ใช่จ่ายจริง 
(ผล) คงเหลือ 

1. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก   

11,259,864.00 9,669,058.70 1,590,805.30 7 684 95.80 

2. การให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของศูนย์ฯ 

2,808,000.00 2,409,318.45 398,681.55 11 926 87.00 

รวม 14,067,864.00 12,078,377.15 1,989,486.15 18 1,610 91.40 
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สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ดังนี้ 
 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

โครงการประเภทที่ 1: การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- จ านวนทั้งสิ้น 128 โครงการ  
- งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท 
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 745,783 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.84 

 
2. งบประมาณเงินรายได้ 

โครงการประเภทที่ 2: การใหบ้ริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  
- จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 
- งบประมาณทั้งสิ้น 10,376,500 บาท  
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 231 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 87.15 

 
โครงการประเภทที่ 3: การใหบ้ริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 

- จ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ  
- งบประมาณทั้งสิ้น 14,067,864 บาท  
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.40 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเด่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม 
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และท ำนุบ ำรุง  
     ศิลปวัฒนธรรม 

      ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
สร้างเครือข่าย เสริมสายใย ด้วยการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 

 

ศูนย์ บริ กา รวิ ช าการ  ไ ด้ รั บ จั ดสรรงบ 
ประมาณในการด าเนิน โครงการชุมชนต้นแบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อน แ ก่ น              
ซึ่งด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 โดยเป็นการน าเอาวิทยาการและองค์ความรู้ 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกเผยแพร่สู่ชุมชน         
โดยก าหนดด า เนินการในพื้นที่ ภาคตะวันออก         
เฉียงเหนือเป็นหลัก ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ มีชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 13 ชุมชน ในพื้นที่ 

5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัว - 
ล าภู จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดหนองคาย  

โดยหลักการด าเนินการนั้น ได้น้อมน าทฤษฏี
ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างในแต่ละพื้นที่          
ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
และน าความรู้ไปต่อยอด สร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ น าชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ในทุกๆด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  

 

 
 

 
 

 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน  ำโขง 

เครือข่ายลุ่มน้ าโขงร่วมใจ พัฒนาความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินโครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศ
ลุ่มน้ า โขง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการ
น าองค์ความรู้และวิทยาการของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เผยแพร่และร่วมกันบูรณาการวิชาการกับ

หน่วยงานที่มีความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งมีการบริการ
วิชาการทั้งในรูปแบบการอบรมเชิงบรรยายและ      
เชิงปฏิบัติการ โดยการด าเนินการจัดอบรมแต่ละ
หลักสูตรนั้น ได้ด าเนินการตามความต้องการของ
หน่วยงาน ซึ่งมุ่งเน้นการการเสริมสร้างศักยภาพทาง
การศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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เตรียมควำมพร้อมนักเรียนไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
นักเรียนไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ “เตรียมความพร้อมนักเรียนไทย        
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยด าเนินการจัดอบรบในโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน              
21 โรงเรียน ซึ่งจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2557 มีนักเรียน  
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26,676 คน 
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เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
สานสัมพันธ์ สานสายใย อีสาน-ใต้  

 

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ได้จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาและได้ด าเนินการ
มาแล้ว 60 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เสี่ยงภัยและมีความตึงเครียด       
เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

และทักษะ กิจกรรมแลกเปลี่ ยนประสบการณ์          
มีการส่งเสริมการสร้างสมานฉันท์และความสัมพนัธอ์นั
ดีระหว่างข้าราชการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย พร้อมทั้งมีกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการ
จ านวน 7 รุ่น ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าอบรมและ
ส านักงาน ก.พ. เป็นอย่างดี 

 

  
 

  
 

  

ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม 
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล 
เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาการพยาบาล ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรมทางการ
พยาบาลหลายหลักสูตร โดยเชิญวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากหน่วยงาน
ภายนอก เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทฤษฏี เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน น าไปสู่การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการด้านสุขภาพ น ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิจสะสม เพื่อใช้ในการต่อใบประกอบ
วิชาชีพอีกด้วย  

  
 

 
 

  



 

รายงานผลการด าเนินงาน ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557 

55 

 

 
สร้ำงสำยใย สำยสัมพันธ์ สู่ชุมชน 

 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน        
ท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชน 
ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้ง   
ร่วมส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เช่น กิจกรรมกฐินพระราชทาน ศูนย์บริการวิชาการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน  

นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการ ยังเป็นส่วนหนึ่งของสภากาแฟสีหราช ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัย และร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมและเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 

  
 

  
 

  
 
 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ศูนย์บริกำรวิชำกำรสู่กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำร 
 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารองค์กรอีกครั้ง         
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีพิธีมอบงานต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ระหว่าง รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ  
ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค า ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ คนปัจจุบัน ซึ่งจะด ารงต าแหน่ง 
4 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดสิตา อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 โดยมี         
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
          หลังจากลงนามมอบหมายงานแล้ว รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ได้กล่าวสรุปงานที่ได้ด าเนินงานมาและสิ่งที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ ซึ่งสรุปเป็นรูปเล่มและมอบให้กับ ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรค า ผอ.ศูนย์บริการวิชาการคนปัจจุบัน พร้อมกับ 
ได้กล่าวถึงนโยบายที่จะต้องด าเนินการและพัฒนา ว่า “ศูนย์บริการวิชาการ มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย 
ครบถ้วน ให้ความส าคัญของชุมชน เป็นสิ่งที่ดีควรพัฒนาต่อไป ส่งเสริมให้ดีขึ้น เป็นต้นแบบที่ชัดเจน เกิดผลกระทบ  
ที่ดีต่อสังคม ให้ชุมชนได้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานที่ศูนย์บริการวิชาการจะต้องพัฒนา
ต่อไปในอนาคต คือ การพัฒนากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง การสร้างความร่วมมือการบริ การวิชาการระดับ
นานาชาติ  ซึ่งนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แล้ว เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทางหนึ่ง อีกเรื่องที่ควรพัฒนาคือแผนผังที่แสดงล าดับความต้องการของชุมชน 
เป็นแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย จัดสรรอย่างไร พื้นที่ไหน มีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร จะเป็นแนวทางให้คณะ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถท างานได้ เป็นสิ่งที่ต้องเร่งขับเคลื่อน อีกเรื่องหนึ่ง คือ การถอดองค์ความรู้การประสบ
ผลส าเร็จของศูนย์บริการวิชาการ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากร ท าให้เข้าใจทิศทางการบริหาร ไม่ต้อง     
มานั่งรอรับนโยบายผู้บริหารอย่างเดียว  การบริหารจัดการองค์กร ความผาสุกของบุคลากร เส้นทางการพัฒนา    
ตามสายงานวิชาชีพของแต่ละคน การพัฒนาองค์ความรู้  ถ้าบุคลากรมีความสุข เห็นแนวทางความก้าวหน้า        
ตามวิชาชีพของตนเอง ทุกคนได้รับโอกาส การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล จะต้องชัดเจน” 

ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กร 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
“ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล 

ด้วยสำยใยของศูนย์บริกำรวิชำกำร” 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

 ที่ปรึกษำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรค า  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวชิาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง  รองผู้อ านวยการฝา่ยอ านวยการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนและประกันคุณภาพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการวชิาการ 
  นายธวชั รัตนมนตร ี   เลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการ 
       (รก.ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ) 
  นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย   ที่ปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ 
 
 แหล่งข้อมูล 
  นางพชัลีย์กานต์ ประภาธนาสิร ิ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
  นางวิภาดา มีแวว    หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการ
วิชาการ 

 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย   หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
 นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ ์   หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ 
 นางสาวกาญจนา บุศรีค า   หัวหน้าส่วนคลัง 
 นางประคอง เชียงนางาม   หัวหน้าส่วนพสัด ุ
 นายประภาพรณ์ ขันชัย   หัวหน้าส่วนประชาสัมพนัธ์ 
 นายทิวากร กาเจริญ    หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์ 
 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ   หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล  หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 นางชลาลัย ภูโทถ้ า    หัวหน้าส่วนตดิตามและประเมนิผล 
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 นางสาวลลดา สินธุพันธ์   หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ 
 นายปานเทพ เลี่ยวเทียนชยั   หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม 

 
 รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล 
  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
  นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 
 ออกแบบปกและรูปเล่ม 
  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 
 
 
เผยแพร่: ธันวาคม 2557 
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