บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและดาเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจหลัก และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณ
เงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการวิชาการรับงบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น 35,123,663.47 บาท เป็น
เงินงบประมาณเงินแผ่นดิน จานวน 8,880,239.47 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จานวน 26,243,424.00 บาท
จากการดาเนินงานภายใต้เงินงบประมาณแผ่นดิน ศูนย์บริการวิชาการ ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
ทั้งสิ้น 8,880,239.47 บาท โดยแบ่งเป็น งบดาเนินงาน 437,849.00 บาท งบบุคลากร 3,348,339.47 บาท และ
งบโครงการบริการวิชาการ 5,094,000.00 บาท
และการด าเนิ น งานภายใต้ เงิ น งบประมาณเงิน รายได้ ศู นย์ บริก ารวิช าการ ได้ ใช้ง บประมาณในการ
ดาเนินงานทั้งสิ้น 26,365,986.01 บาท โดยแบ่งเป็น โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 2,210,936.23 บาท
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก 24,155,049.78 บาท
การดาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดาเนินการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามประเภทโครงการ ดังนี้
ประเภทที่ 1 การให้บริ การวิชาการแก่สั งคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ จานวน 133
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท และดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
96.24 และขอขยายระยะเวลาการดาเนินงาน จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น
745,783 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 88.84
ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร จานวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
10,376,500.00 บาท และดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น
231 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 87.15
ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ จานวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
14,078,377.15 บาท และดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น
1,610 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 91.40
รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปี 2557 ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผน/โครงการต่างๆ ที่ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 นาเสนอประกอบกับข้อมูล
องค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงสร้าง และการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
เอกสารเผยแพร่การดาเนินงาน การกากับตรวจสอบและการอ้างอิงต่อไป

คานา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลัก ในการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุณ ภาพบนพื้ น ฐานเศรษฐกิจ พอเพี ย งของประเทศไทยและประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อให้ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากการวิจัย การเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย นาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาภายในชุมชน อย่างมี ส่วนร่วมโดยคน
ในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และดาเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชน (Impact on Community)
มีการวางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิด จากแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ โดยมีกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
และกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ
เพื่อให้การดาเนิน งานของศูนย์ บริการวิ ชาการขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิท ธิภาพ
สอดคล้องตรงตามนโยบาย เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การดาเนินงานภายใน
ศูนย์บริการวิชาการ ได้แบ่งส่วนราชการภายใต้สานักงานผู้อานวยการเป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ
1) กลุ่มภารกิจอานวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ วางแผน
และติด ต่อประสานงานรวมทั้ งสร้า งเครือข่า ยบริการวิ ชาการกับ ต่ างหน่ว ยทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดทาหลักสูตรอบรมมาตรฐานและ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ
3) กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ด้านติดตามและประเมินผล ด้านสารสนเทศและด้านควบคุมคุณภาพการศึกษา และ
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ
รายงานผลการด าเนิ น งานฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้น เพื่ อรวบรวมผลการด าเนิ น งานและ
กิจกรรมที่สาคัญของศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการนาข้อมูล
ประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่สู่ ส าธารณชน อั น จะเป็ น ประโยชน์ แก่ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ ง
ตลอดจนนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคา)
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
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ปรัชญา/ปณิธาน
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ
เพื่อให้ บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึด
มั่นการส่งเสริม ดาเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สมดุลและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นนาของประเทศและ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ในการน าเอานวั ต กรรมและ
ผลการวิ จั ย การเรีย นการสอนจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้
การวิจั ยเป็น ฐาน (Research Based University)
ร่วมกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการ
พัฒ นาสั ง คมที่ ยั่ ง ยืน เพื่อชี้ น า ชี้ แนะ ร่วมพั ฒ นาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

คาขวัญ
ประสานสหวิทยาการสูช่ ุมชนให้กว้างไกล
ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ

พันธกิจ
พั ฒ นาศูน ย์ บ ริก ารวิ ช าการให้ เป็ น ศูน ย์ กลาง
การพั ฒ น าทรั พ ยา กรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภ าพบนพื้ น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1) เป็ น ผู้ ป ระสานงานและด าเนิ น การให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อการ
พัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2) ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร
เครื อ ข่ า ยตลอดจนภู มิ ปั ญ ญา วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็น
สถานที่ ปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory)
ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาเอกชน
องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม และธุรกิจ
4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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วัฒนธรรมองค์กร
กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎ
และระเบียบ มีระบบธรรมาภิบาล ประนีประนอมและ
ยอมรับความคิดเห็น ทางานเป็น ทีม มีจิ ตใจของ
การบริ ก ารเน้ น การถ่ า ยทอดความรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ความรู้ในองค์กร

นโยบาย
ศู น ย์ บ ริ การวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
เป็ น สถาบั น แห่ ง การประสานงาน และด าเนิ น การ
ให้บ ริการวิช าการ การถ่า ยทอดเทคโนโลยี การสร้า ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
โดยการบู รณาการสรรพวิ ท ยาการ จากบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อการชี้นา ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
การน าองค์ ก รอย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ต ามแนวทาง
การจัดการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อม การให้ค วามส าคัญ กับ บุ คลากรและ
คู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ

อัตลักษณ์
นาผลงานจากมหาวิทยาลั ยที่ใช้ง านวิ จัย เป็น ฐาน
เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์
1. ผลงานการบริ ก ารวิ ช าการที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
2. ชุ ม ชนต้ น แบบการพั ฒ นาโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์
การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง(Community
Model)
3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุ ม ชน ภาครัฐ และภาคเอกชน (Community
Participation)
4. ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการ
วิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็น
ฐาน (Research Based University)
5. ผลงานบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2555-2558 จากกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น พ.ศ. 2552-2567 ได้ ก าหนดประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการ
บริการวิชาการ เป้าประสงค์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุ ษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ
โดยเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คมของประเทศ และประเทศ
ในภูมิ ภาค บนพื้ น ฐานของความรู้ท างวิ ช าการ สู่ การ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่การชี้นา
สังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานราก ให้เข้มแข็ง
และยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย 1 กลยุ ท ธ์ คื อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาศูนย์
ผู้อานวยการ
กรรมการบริการวิชาการ
กรรมการติดตามและประเมินผล
กรรมการภาคประชาชน
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายอานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม
และพัฒนาบริการวิชาการ

- ส่วนบริหารและธุรการ
- ส่วนคลัง
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนประชาสัมพันธ์
- ส่วนโสตทัศนูปกรณ์

- ส่วนนโยบายและแผน
- ส่วนควบคุมคุณภาพ
การศึกษา
- ส่วนติดตามและประเมินผล
- ส่วนสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ
- ส่วนบริการวิชาการ
- ส่วนบริการฝึกอบรม
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คณะกรรมการประจาศูนย์บริการวิชาการ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พลตรีกนก ภูม่วง

ดร.กิตติ วิฑูรย์วิทยลักษณ์
กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
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คณะกรรมการบริการวิชาการ

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

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

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

นายวีระกุล ชายผา

กรรมการและเลขานุการ

นางวิภาดา มีแวว
กรรมการและเลขานุการ

นางชลาลัย ภูโทถ้า
นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการภาคประชาชน
ภาครัฐบาล

พ.อ.ชาญชัย เอมอ่อน

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก

นายอินทร กิตติก้อง

นายอัศวิน มงคุณคาชาว

นายสวรรค์ กุลชนก

นายไกรวิชญ์ พลแสน

นางจันทนา วิธีเจริญ

นายเข็มชาติ สมใจวงษ์

นายสุพัฒ วงษ์โก

นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์

นายพิชัย เล่งพานิชย์

นายสุนีย์ พลถนอม

นายสมบัติ ทองขาว

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ

นายสุวรรณ ไตรมาลัย

ภาคเอกชน

ภาคสื่อมวลชน

พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ

นายเสรี จูบุญส่ง
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คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.นพดล มีไชยโย
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
รองผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ดร.อชิระ หิรัญตระกูล
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

นายธวัช รัตนมนตรี
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
(รก.ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ)

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ

นางพัชลียกานต์ ประภาธนาสิริ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อานวยการ

นางวิภาดา มีแวว
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม
และพัฒนาบริการวิชาการ

นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ
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ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ

ศู น ย์ บ ริ การวิ ช าการ มี ชื่ อ เดิ ม คือ “ศูน ย์ การศึกษาต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้ง
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศพระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
และสถานที่ทาการตั้งอยู่ ที่ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น ปั จ จุ บั น จากประสบการณ์
ด้านการบริการวิชาการที่ยาวนาน ศูนย์บริการวิชาการ
มี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า กอปรกับ
นโยบายผู้ บ ริ ห ารที่ มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน ซึ่ ง จะน าพา
ศู น ย์ บ ริก ารวิ ช าการให้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศและประเทศในกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มน้าโขง ยึดมั่น การส่งเสริมและดาเนินการถ่ายทอด
วิ ท ยาการด้ า นต่ า งๆ ตามนโยบายและสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยมีนโยบายและ
วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1.เป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการประสานงานและ
ระดมทรั พ ยากรทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อจัดบริการ ให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับ
ต่า งๆ ทั้ง ระยะสั้ น และระยะยาว ในหัวข้อวิ ช าการและ
วิ ช าชี พ ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาและอบรมสนใจ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่างๆ ที่จะนาไป
ใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจาวันและประกอบอาชีพ
2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ทยาลั ยและหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน
3.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน
4.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นา ตอบสนองความ
ต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชียและอันดับ 1 ใน 400
ของโลก โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก”

แผนภาพ บ้านวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่สาคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง” ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่สาคัญ
ของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการที่ 2: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาตรการที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
มาตรการที่ 4: บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อเผยแพร่
สู่ชุมชน
มาตรการที่ 5: มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคมทุกระดับ
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งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ
งบประมาณแผ่นดิน

6,000,000.00 งบประมาณ (บาท)
5,391,300.00
5,075,135.25
5,000,000.00

5,094,000.00

3,850,000.00
3,594,013.00

4,000,000.00

3,348,339.47

งบดาเนินงาน

3,000,000.00

งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน

2,000,000.00
1,000,000.00

547,800.00

499,000.00

437,900.00

2555

2556

2557

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินของศูนย์บริการวิชาการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ
28,000,000.00 งบประมาณ (บาท)
27,500,000.00

27,821,895.00

27,162,053.42

27,000,000.00
2555

26,500,000.00

26,243,424.00

2556
2557

26,000,000.00

25,500,000.00
25,000,000.00
2555

2556

2557

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ศนู ย์บริการวิชาการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการย้อนหลัง 3 ปี
ประเภทงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินงบประมาณรายได้

2555
5,075,135.25
499,000.00
5,391,300.00
27,1621,053.42

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
3,594,013.00
547,800.00
3,850,000.00
27,821,895.00

2557
3,348,339.47
437,900.00
5,094,000.00
26,243,424.00

งบประมาณแผ่นดิน ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภทเงินงบประมาณ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงินคงเหลือ

1.งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

32,845.00

32,845.00

0.00

0.00

381,644.25

381,644.25

0.00

0.00

23,410.75

23,359.77

50.98

0.22

437,900.00

437,849.02

50.98

0.01

3,348,339.47

3,348,339.47

0.00

0.00

3,348,339.47

3,348,339.47

0.00

0.00

2.งบบุคลากร
งบบุคลากร
รวม

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

3,000,000.00

2,856,356.50

143,643.50

4.79

654,000.00

645,200.00

8,799.04

1.35

300,000.00

299,998.41

1.59

0.0005

3.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

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 โครงการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

3.7 โครงการเวทีกฎหมายสัญจร

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

3.2 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 โครงการอาเภอ มข.พัฒนา

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
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ประเภทเงินงบประมาณ
3.8 โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน
รวม
หมายเหตุ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงินคงเหลือ

500,000.00

339,798.08

160,201.92

32.04

5,094,000.00

4,662,327.43

431,672.57

8.47

รวมทังสิน
8,880,239.47
8,448,515.92
431,723.55
ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้กันงบประมาณเหลื่อมปี ดังนี้
1. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 8,799.04
บาท
2. โครงการอานวยการและบริหารจัดการ
จานวน 143,643.50
บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน 152,442.54
บาท
ซึ่งดาเนินการใช้หมดภายใน 6 เดือน

4.86

งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงินคงเหลือ

1.รายรับจากโครงการอบรม
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสร้างรายได้
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก

2,760,000.00

2,210,936.23

186,063.77

7.76

22,880,864.00

24,155,049.78

1,605,045.22

6.23

2. รายรับค่าบริการวิชาการ/รายรับอื่น ๆ
รวมทังสิน

602,560.00
26,243,424.00

0.00
26,365,986.01

602,560.00
1,906,108.99

100.00
7.26

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการ
ประสานงานและด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการ
บูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย
พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการ
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
เชื่อมโยงกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

แผนยุทธศาสตร์ศนู ย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีทังหมด 5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคม และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
จากกลยุทธ์ ทั้ง 5 กลยุ ทธ์ ต่างก็มี เป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิ บัติการตัวชี้วัด ความสาเร็จการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการกาหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจของการบริการ
วิชาการ โดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติ
พันธกิจ การมีผู้บริหารที่เข้าใจเข้าถึง มีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธกิจ
บริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ร่ ว มน ามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น สู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ
400 ของโลก ซึ่งการให้บริการวิชากา รแก่สังคมของศูนย์บริการ
วิชาการนั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์ เ ชิ ง สาธารณะ
ซึ่ ง ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน - หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรรงบประมาณ
ให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ
ดังนี้
1) ชุ ด โครงการถ่า ยทอดเทคโนโลยี จ ากผลงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นสู่ชุมชน
2) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3) ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุม่ น้าโขง
และ 4) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ในการดาเนิน
โครงการ
ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ
ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ
จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะทาหน้าที่ประสานงานและร่วมดาเนินการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ นาเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการ
วิจัย การเรียนการสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทาโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอื่น ของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้
เพื่อสนับสนุนการทางานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด นาไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้

มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 8 ของเอเชีย อันดับ 4 ของโลก
ศูนย์บริการวิชาการชันนาของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง

มิติดา้ นประสิทธิผล
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ
ความพงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์/ผลกระ
ทบต่อสังคม

ห้องปฏิบัตกิ าร
ทางสังคม มข.

บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย มข.
และวัฒนธรรมท้องถิน่

มิติดา้ นกระบวนการภายใน
การบริการแบบ
มีส่วนร่วม

ผลการวิจัย/การสอน/นวัตกรรม
มข.และภูมิปญญาท้องถิ่น

การสร้างพันธมิตร
และเครือข่าย

การสร้างระบบพัฒนา
รายได้/ธุรกิจการบริการ ฯ

มิติดา้ นการพัฒนาและการเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนากลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ศูนย์บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
และประเทศในกลุม่ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การกาหนดประเภท (Item) ของงบประมาณแผ่นดิน
1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
งบอุดหนุนทั่วไปที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
งบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการวิชาการที่ผา่ นความ
มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาประเทศ
เห็นชอบของคณะกรรม-การบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุกที่สร้างรายได้ให้กับ
2) มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการทีน่ าผลงานวิจยั การ
มหาวิทยาลัย
เรียนการสอน ภูมิปัญญามหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมา
บูรณาการในการบริการวิชาการ
3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการ
3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนร่วมกับ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ
4) การนานวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้วิจัยเป็น 4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพื่อหาความต้องการ
ฐาน (Research Based University) ไปบริการวิชาการ
ของสังคม
5) การหาความต้องการของสังคม(Need Assessment)
5) มีการพิจารณาจัดตัง้ หน่วยงาน/คณะกรรมการเพื่อพัฒนา
เพื่อจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ธุรกิจบริการวิชาการ (Office/Team of Academic
ต้องการ
Service Business Development)
6 ) การบูรณาการ (Tacit & Explicit Knowledge)
6) มีการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ /ระยะยาว/
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยและท้องถิน่
ต่อเนื่อง เพื่อประชาชน ในการประกอบอาชีพ
เป็นงานบริการวิชาการ
7) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ
7) มีการจัดทาวารสารศูนย์บริการวิชาการ/E-Journal ที่
เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมจากการใช้วิจัยเป็นฐานของ
ท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ
บุคลากรต่อสังคม
8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ 8) มีการพิจารณาจัดทากลไกให้บุคลากร
สร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการ
9) การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อชุมชน
9) มีการประกาศหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลที่มี
สังคมและสิง่ แวดล้อม CSR: (Cooperate Social
ประสิทธิภาพ
Responsibility)
10) การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
10) มีการรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อ
(KKU Learning Center) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ/ต่อเนื่อง ชุมชน เช่น Open Courseware เป็นต้น
11) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อนาไป
11) มีการอบรมแก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ เช่น การนวด
ประกอบอาชีพ
แผนไทย เป็นต้น
12) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการทุกระดับอย่าง
12) มีกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการครอบคลุมทุก
ทัดเทียม
กลุ่มเป้าหมาย
13) การใช้วารสารศูนย์บริการวิชาการ /
13) จัดทาวารสารศูนย์บริการวิชาการวารสารศูนย์บริการ
E-Journal เพื่อเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการเพิ่มเติม วิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม เผยแพร่และเป็นแหล่งใน
การให้บริการวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
และประเทศในกลุม่ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
14) การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมใน 14) มีการประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
พันธกิจบริการวิชาการให้มากขึ้น
มหาวิทยาลัยเพื่อนาองค์ความรูไ้ ปให้บริการวิชาการสูช่ ุมชน
อย่างต่อเนื่อง
15) การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่สร้าง
15) มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
พันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของบุคลากรในการ
วิชาการแก่สังคม
ให้บริการวิชาการ โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้าหมาย : เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในการน้อมนาเอาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ เพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การติดตามการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ
1) มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการทีน่ าผลงานวิจยั การ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว
เรียนการสอน ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยท้องถิ่น วัฒนธรรมมา
บูรณาการในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ
2) การจัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม 2) มีการจัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยในการนามหาวิทยาลัยสู่ตน้ แบบแห่งสุขภาวะที่
ดี ภายใต้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม
3) ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลผลิตทางด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Social Laboratory) การเรียนการสอน นาไปสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชนบน
ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือ
4) มีการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน
ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน
ภาครัฐและภาคเอกชน
5) น้อมนาพระราชดาริการพัฒนาสังคมมาใช้ในชุมชน 5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้
ต้นแบบ
หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6) การนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัย
6) มีการจัดทาชุมชนต้นแบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชนประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตลอดจนหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและ
ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐ เอกชน มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum
of Understanding) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการกับ
องค์กรต่างๆ
การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่าย
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศ/
มีการจัดทาข้อตกลงการจ้าง (TOR : Term of
นานาชาติ
Reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงาน
เครือข่าย
การสร้างรายได้จากความร่วมมือกับเครือข่าย
4) มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ฝึกอบรมแบบบูรณาการ
การสร้างกลไกการให้ความสาคัญกับคู่ความร่วมมือ
5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อร่วมมือใน
การพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันชั้น 1) มีการจัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นาของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจน
ลุ่มน้าโขง
หน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น 2) มีการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
และระยะยาว
ให้แก่ประชาชน มีการจัดทางบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

25

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันชัน้ นาและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ มีความเข้มแข็ง
ในการประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืน เพื่อชี้นา ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบตั งิ าน
1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่บริหารงาน 1) การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการบริหาร
ตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการบริหาร จัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลปฏิบัตทิ ุกพันธกิจ
จัดการที่ดี มีสุขภาวะและเป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมใน ของมหาวิทยาลัยได้
บทบาทในการปฏิบัติพนั ธกิจบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี) จิตสานึก 2) การมีภาระการทางาน (Job Description) ของบุคลากร
และ Competency ในการบริการวิชาการเพื่อพร้อมต่อ
ที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มีความผูกพันกับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
องค์กร มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge
Management)
3) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้คาปรึกษา
3) การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ชานาญของ
ด้านวิชาการและเป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อประสานงาน
Organization) ของสังคม
จากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมีฐานข้อมูลความต้องการ
ของผู้รับบริการ
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
4) การมีระบบประชาสัมพันธ์ทมี่ ีประสิทธิภาพมีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชาสัมพันธ์ สามารถประชาสัมพันธ์ระบบการ
ให้บริการวิชาการอย่างทัว่ ถึง ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนสังคม ทุกระดับ
5) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก
5) การมีระบบ Website ที่มีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาอังกฤษ
6) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับศูนย์/สานัก บริการ 6) มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการกับสานัก
วิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นนา
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7) การปฏิบัติพนั ธกิจการเรียนการสอน การวิจัย ทานุบารุง 7) มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
จากทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ง านศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ ง 5 กลยุ ท ธ์
เพื่อให้การนากลยุทธ์และแผนปฏิบัตินาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการจึงได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
1. การเชื่ อ มโยงกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิบั ติ การ
สู่ ง บประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ก าหนด
งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ส าหรั บ
งานบริ ก ารวิ ช าการวิ ช าการ ที่ ดู แ ลโดยศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ ประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น การจัดทา
แผนงบประมาณและแผนงาน ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่ า ง ๆ เป็ น กรรมการ มี ค ณะกรรมการบริ ก าร
วิ ช าการ โดยมี ร องอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
เป็นประธาน และคณบดีคณะต่างๆ ไม่เกิน 7 คน เป็น
กรรมการร่วมพิจารณาให้ความเห็น ชอบ โครงการจะ
ดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชาการ
ที่ น าเสนอมี ม ากกว่ า งบประมาณ ผู้ อานวยการศูน ย์ ฯ
ต้องจัดหารายได้มาสนับสนุนในการดาเนินงาน
2. การมี เ อกภาพของหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ ทาหน้าที่
เป็ น ผู้ ด าเนิ น ก าร หรื อปร ะ ส า นง า น (Organizer
/Facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น ผู้ บ ริหารศู น ย์ บ ริการวิ ช าการ
ต้องทาหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
แก่สังคม

3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับ
การยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร บุคลากร
ของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว มีเลขานุการศูนย์ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารประกอบด้วย
ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการ
มาจากการสรรหา โดยมี วาระในการบริหาร วาระละ
4 ปี ผู้อานวยการและที ม งานจึ งต้ องเป็น ผู้มี วิสั ยทั ศ น์
ประสบการณ์และภาวะผู้นา ได้รับการยอมรับจากบุคคล
และหน่วยงานทั้งภายในภายนอก ส่งผลให้การบริหาร
ศูนย์บริการวิชาการ มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและ
กาลังใจ มีแนวทางในการดาเนินงาน และมีการนาแผน
กลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
เกิดประสิทธิผล
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของ
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ บุ ค ลากร คื อ ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน
ตามทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติศูนย์บริการวิชาการ
ดังนั้น บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จะต้องมีจิตสานึก
มีทักษะ มีจิตอาสาและมีจิตบริการ (Service Mind)
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ห น้ า ที่ ส ร้ า งและกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากร
ศูนย์บริการวิชาการมีทักษะตรงตามกลยุทธ์ที่วางไว้
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ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศในภูมิภาค
บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่ การ
ชี้นาสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตัวชีวัด
ระดับความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่สังคม
7 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจยั
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

3 โครงการ
2 โครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ
12 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
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แบ่งส่วนราชการ
ภายใต้สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่ ม ภารกิ จ อานวยการ มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ด้านการบริหารงานทั่วไป ภายในศูนย์บริการวิชาการ
รวมทั้งการติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่างๆ
ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการบริการสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการ
สื่ อ และโสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจ
ประกอบด้วย ส่วนบริหารและธุรการ ส่วนคลัง ส่วนพัสดุ
ส่วนประชาสัมพันธ์ และส่วนโสตทัศนูปกรณ์
ภารกิ จ ของกลุ่ มภารกิ จ ส่ ง เสริมและพัฒ นา
บริ ก ารวิ ช าการ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสนั บ สนุ น
การด าเนิ น งานภายในศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ในด้ า น
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศ ทั้ ง ระบบฐานข้ อ มู ล การรวบรวมข้ อ มู ล
เพื่ อ การจั ด ท าระบบประกั น คุ ณ ภาพ ตลอดจน
การติ ด ตามและประเมิ น ผล รวมทั้ ง ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก าร
วิช าการมี ประสิท ธิภาพสู ง สุด โดยมี หน่ ว ยงานภายใต้

กลุ่ ม ภารกิ จ ประกอบด้ ว ย ส่ ว นนโยบายและแผน
ส่ว นควบคุม คุณ ภาพการศึกษา ส่ว นสารสนเทศ และ
ส่วนติดตามและประเมินผล
ก ลุ่ ม ภ า ร กิ จ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรมของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชน
จัด ท าหลั กสู ต รฝึ กอบรมมาตรฐานและด าเนิ น การจั ด
ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ
รวมถึงการจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา
โครงการพิ เ ศษเป็ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ
งบประ มาณสนั บสนุ น จ ากหน่ ว ยงานภ ายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ
ตามแต่ล ะข้อตกลงที่ ได้ รับ ทั้ งนี้ มีการดาเนิ นงานหรือ
บริหารโครงการโดยผู้ ที่ไ ด้ รับมอบหมาย ซึ่ ง ขึ้นอยู่ กับ
ค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ โดยมี
หน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจประกอบด้วย ส่วนบริการ
วิชาการ และส่วนบริการฝึกอบรม
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บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการมีบุคลากรแบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 42 คน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ร้อยละ 26.19 ของบุคลากร
ทั้งหมด สาหรับวุฒิการศึกษาบุคลากรส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.38 ของบุคลากรทั้งหมด
รายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงจานวนบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จาแนกตามประเภทตาแหน่งและวุฒิการศึกษา
การจัดกลุ่มบุคลากร
ตามประเภทตาแหน่ง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
5. พนักงานราชการ
6. ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
7. ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
รวม

วุฒิการศกษา

จานวน
(คน)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

13
1
4
4
1
8
11

4
-

6
2
2
2

3
2
2
1
6
8

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
1
2
1

42

4

12

22

4
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ข้อมูลบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ผู้บริหาร
2

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผศ.นพดล มีไชยโย

3

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

4

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม

5

ดร.อชิระ หิรัญตระกูล

1

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ
วิทยาเขตหนองคาย

ข้าราชการ
6

นายธวัช รัตนมนตรี

7
8

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ

เลขานุการศูนย์ฯฝ่ายบริหาร
(รก.ผ.อ.สานักงานผู้อานวยการ)
ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ

9

นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

10

นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์

หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

นางประคอง เชียงนางาม
12 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
13 นายประภาพรณ์ ขันชัย
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ

หัวหน้าส่วนพัสดุ
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจอานวยการ

11

14 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
15 นางสาวลลดา สินธุพันธ์
16 นางสาวชลาลัย วานมนตรี
17 นายทิวากร กาเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
18 นางวิภาดา มีแวว
19 นายปานเทพ เลี่ยวเทียนไชย
20 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
21 นางรชตวรรณ พรมภักดี

หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
การศึกษา
หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและ
พัฒนาบริการวิชาการ
หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
นักวิชาการศึกษา

สานักงานผู้อานวยการ
สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ

กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

พนักงานราชการ
22 นางสาวอุมาพร ปาลสาร

พนักงานธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานพิมพ์ดีด

กลุ่มภารกิจอานวยการ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ

29 นางสาววาสนา จงจิตกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

30 นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มภารกิจอานวยการ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ

35 นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ

36 นางสาวดาริกา โนนศรี

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

37 นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ

38 นางสาวจุฑามาส จันดี

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมฯ

39 นางสาวศศิกาญจน์ ประสารฉ่า

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

40 นายณัฐพงษ์ สีเหลือง

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

41 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

42 นายทนงศักดิ์ พิลาคา

คนงาน

กลุ่มภารกิจอานวยการ

ลูกจ้างประจา
23 นางสาเนียง สมภาร
ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
24 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชา
25
26
27
28

นางสาวเรณุกา นามพิกุล
นางสาววรรณภา สีดาพล
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์

31 นายสุพันธ์ ขันตา
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
32 นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
33 นางสาวภคปภา เวชกิจ
34 นายชาลี พรหมอินทร์
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
ได้รับประสบการณ์ ความชานาญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
ลาดับ

หน่วยงานที่จัด

หลักสูตรอบรม

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน
1
ส่วนบริหารและธุรการ การขอกาหนดตาแหน่งที่สงู ขึ้นสาหรับ
ศูนย์บริการวิชาการ
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
2
ส่วนบริหารและธุรการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการ
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ด้าน
จรรยาบรรณ : กรณีตัวอย่างและด้าน
จริยธรรมเชิงพุทธ
3
ส่วนนโยบายและแผน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ศูนย์บริการวิชาการ
ทบทวนแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก
กองกลาง
วิธีการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการเอกสาร
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น DMS (Document Manangment System)
กองการเจ้าหน้าที่
การให้บริการแบบรวมศูนย์งานด้านการ
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรม Ms Excel/Ms Access
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฐานข้อมูลด้านแผนและการประกัน
คุณภาพ รุ่นที่ 1
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
9
10
11
12

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองกลาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Sever
2008 รุ่นที่ 1
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Sever
2008 รุ่นที่ 1
การปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่
2/2557
โครงการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานบริการ
เอกสารและธุรการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าอบรม
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

นางรชตวรรณ พรมภักดี
นางสาวดาริกา โนนศรี
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นายทนงศักดิ์ พิลาคา

สัมมนาการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารที่ใช้พลังงาน นายธวัช รัตนมนตรี
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
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ลาดับ

หน่วยงานที่จัด

การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย

นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์

13

สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักงานผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองการสื่อสารองค์การ
สานักงานอธิการบดี
ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและ
พัฒนาโปรแกรม ศูนย์
คอมพิวเตอร์

การปรับปรุงกระบวนการทางาน (BPR :
Business Process Re-design)
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการผลิตข่าวสาหรับ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Web Server
and Web App Security (การดูแลความ
ปลอดภัยของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บ
แอปพลิเคชั่น)
การบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย

นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หลักสูตรอบรม

ผู้เข้าอบรม

นายประภาพรณ์ ขันชัย
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานตรวจสอบภายใน อบรมสัมมนา การพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้านการ นางประคอง เชียงนางาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลังและพัสดุ
นางสาววาสนา จงจิตกลาง
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
นางสาวกาญจนา บุศรีคา
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โครงการ การบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่ง
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
กองการเจ้าหน้าที่
สัมมนาจรรยาบรรณ “สานึกดี องค์กรดี เริม่ ต้น นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จรรยาบรรณ”
งานบริหารและธุรการ
โครงการบรรยายพิเศษและนาเสนอผลงานการ นางพรรณกร สีหาบุตร
คณะแพทยศาสตร์
อนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน สู่ความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน
กองการเจ้าหน้าที่
การอบรมค่ายผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 3
นางวิภาดา มีแวว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางชลาลัย ภูโทถ้า
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
สภาข้าราชการ พนักงาน โครงการ อธิการบดีพบลูกจ้างประจา/พนักงาน นางพรรณกร สีหาบุตร
และลูกจ้าง
ราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
กองคลัง
โครงการสัมมนาเครือข่ายการคลังและพัสดุ
นางประคอง เชียงนางาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาววาสนา จงจิตกลาง
สานักนวัตกรรมการเรียน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนาเครือข่าย นายทิวากร กาเจริญ
การสอน
ด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ อบรมหลักสูตร การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งและ ผศ.นพดล มีไชยโย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การไกล่เกลีย่
นายธวัช รัตนมนตรี
นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ
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ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ ด าเนิ น งาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
โครงการประเภทที่ 1: การให้บ ริการ
วิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ ประโยชน์ เ ชิ ง สาธารณะ ได้ รั บ
การสนั บ สนุ น จากงบประมาณ-หมวดเงิ น อุ ด หนุ น
จ านวนทั้ ง สิ้ น 15,000,000 บาท มี ก ารด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 133 โครงการ ดาเนินการ
แล้ ว เสร็จ ตามแผนปฏิบั ติ ง าน 128 โครงการ คิด เป็ น
ร้อยละ 96.24 และขอขยายเวลาการดาเนินโครงการ
อีกจานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 มีผู้เข้ารับ
บ ริ ก า ร ทั้ ง สิ้ น 7 4 5 , 7 8 3 ค น มี ค ว า ม พึ ง พ อใ จ
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ
88.84
โครงการประเภทที่ 2: การให้บริการ
วิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการ
โดยร่ว มมือกับ หน่ วยงานต่ างๆ ทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน

โดยใช้ ง บประมาณของหน่ วยงานนั้ น ๆ โดยได้ รับ การ
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ในการดาเนินโครงการ
ไปทั้ ง สิ้ น 10,376,500 บาท ทั้ ง นี้ มี โ ครงการทั้ ง สิ้ น
4 โครงการ ด าเนิ นการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิด เป็ น
ร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้ง หมด 231 คน ความ
พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็น
ร้อยละ 87.15
โครงการประเภทที่ 3: การให้บ ริการ
วิ ช าการแบบสร้ า งรายได้ โดยศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ได้ จั ด ท าหลั ก สู ต รการอบรม ไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมาย
ของแต่ละหลักสูตรโดยตรง มีการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้งสิ้น 14,067,864 บาท มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้เข้ารับ บริการทั้ง สิ้น 1,610 คน ซึ่ง มีความพึง พอใจ
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ
91.40 รายละเอียดดังแผนผังโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์บริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
- งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท
- จานวนโครงการทั้งหมด 133 โครงการ
- จานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 128 โครงการ (96.24%)
- จานวนโครงการที่ขอขยายเวลา 5 โครงการ (3.76%)
- จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 745,783 คน
- ร้อยละความพึงพอใจ 88.84%

ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบ
ไม่แสวงหากาไร
- งบประมาณทั้งสิ้น 10,376,500 บาท
- จานวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ
- จานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 4 โครงการ (100%)
- จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 231 คน
- ร้อยละความพึงพอใจ 87.15%

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

โครงการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานการวิจยั
จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นสู่ชุมชน
(45 โครงการ)

โครงการชุมชน
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(63 โครงการ)

โครงการ
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
กับประเทศ
อนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
(15 โครงการ)

โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(10 โครงการ)

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
45 โครงการ
(100%)

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
62 โครงการ
(98.41%)

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
15 โครงการ
(100%)

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
6 โครงการ
(60%)

ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบ
สร้างรายได้
- งบประมาณทั้งสิ้น 14,067,864 บาท
- จานวนโครงการทั้งหมด 18 โครงการ
- จานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 18 โครงการ (100%)
- จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน
- ร้อยละความพึงพอใจ 91.40%

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ทางานกับหน่วยงาน
ภายนอก 7 โครงการ

หลักสูตรการฝึกอบรม
ของศูนย์บริการ
วิชาการ
11 โครงการ

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557
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แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทที่ 1: โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ศูน ย์บ ริการวิช าการได้รับจั ดสรรงบประมาณจากมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2557
หมวดเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวนเงินทั้งสิ้น 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)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
1 ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากสาหรับเด็กปฐมวัยที่มี
อ.ทพญ.ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
2
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับ
3
รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โปรแกรมสาเร็จรูป Latex สาหรับการพิมพ์
4 เอกสารทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.สุพจน์ ไวท์ยางกูร
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
การทาน้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันยางเพื่อใช้กับ
เครื่องยนต์ทางการเกษตร
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2557
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR)
ค่ายอบรมผู้นาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
งานวันเกษตรอีสาน ประจาปี 2557
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์และ
สัตว์น้าเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง การแปรรูป
และพัฒนาอาหารโปรตีนจากแมลง-ไหมอีรี่สู่
ชุมชน
Smart Dairy Farm ต้นแบบสหกรณ์โคนม

งบประมาณ
20,000.00

ผู้รับบริการ
102

100,000.00

93

80,000.00

24

60,000.00

37

อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม

80,000.00

128

อ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

80,000.00

37

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว

53,000.00

70

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

300,000.00

130,000

ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่

80,000.00

105

ผศ.ปวีณา พงษ์ดนตรี

100,000.00

414

อ.ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์

70,000.00

90

ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน

300,000.00

597,125

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

250,000.00

250

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล

70,000.00

70

รศ.ดร.ศิวิลัย สิรมิ ังครารัตน์

70,000.00

181

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา

80,000.00

50

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

38
ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นและการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ฯ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

รศ.ดร.บุญมี ศิริ

60,000.00

35

การผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเป็นอาชีพ
การแก้ปัญหาและเพิ่มการผลิตมะลิในฤดูหนาว
รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อ จุลลิ
นทรีย์ที่ดีสาหรับการเกษตรปลอดภัย

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริ ิรัตน์
ผศ.ดร.สุมนา นีระ

60,000.00
40,000.00

106
70

รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

60,000.00

40

ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ

60,000.00
60,000.00

40
60

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

60,000.00

40

รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว

60,000.00

120

70,000.00
50,000.00

107
64

80,000.00

46

70,000.00

328

อ.วัศการก แก้วลอย

80,000.00

175

ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์

80,000.00

8

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

80,000.00

156

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง

80,000.00

320

อ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน

80,000.00

120

รศ.น.สพ.ชูชาติ กลมเลิศ
ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

60,000.00
50,000.00
80,000.00

1,137
147
138

อ.มัลลิกา ถาบุตร

70,000.00

45

อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์

80,000.00

108

ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

100,000.00

40

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช
การจัดการศัตรูดาวเรืองแบบบูรณาการ
โรคใบขาวอ้อยแมลงพาหะนาโรคและการป้องกัน
กาจัดแบบบูรณาการ
การจัดการศัตรูพืชและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอ้อยฯ

28

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน
ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งไม้ผลและการผลิตมะม่วง
นายสมยศ มีทา
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในครัวเรือนเพื่อเพิ่ม รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์
มูลค่าเชิงพานิชย์
สรรค์
การเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการย้าย
ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
ถิ่นไปทางานต่างประเทศ

29

การพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทยแก่เยาวชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

30

การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วย
เทคโนโลยี บี.เอ็ม.ไอ

25
26
27

32

การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้ยา
สัตว์น้าอย่างถูกวิธี เพื่อการผลิตปลานิลกระชัง
อนามัย
การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโคนมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์ม โคนมรายย่อย

33

การปรับปรุงคุณภาพนมดิบและการพัฒนา
มาตรฐานฟาร์มโคนมรายย่อย

31

34
35
36
37
38
39

การป้องกันโรคสัตว์ตดิ ต่อคนจากสัตว์เลี้ยง
วิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องและเหมาะสม
มอดินแดงรักษ์พลังงาน
การย้อมผ้าฝ้ายด้วยเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ
ต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรมผ้าฝ้ายชุมชน
ค่ายยุวชนวิศวกรรม
ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ระดับ
มัธยมศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

39
ลาดับ
ชื่อโครงการ
40 ME สัมพันธ์สร้างฝายชะลอน้า
การตรวจการทางานของเอนไซน์อะเซทิลคอลลีน
41 เอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร

งบประมาณ
100,000.00

ผู้รับบริการ
192

ผศ.จุรรี ัตน์ ดาดวง

80,000.00

124

ศ.อรุณี เจตศรีสุภาพ

70,000.00

125

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

3,000,000.00

44

โครงการอานวยการและการบริหารจัดการ
ความร่วมมือผลิตรายการเพื่อส่งเสริมความรูด้ ้าน
กฎหมาย (รายการหมอกฎหมาย)

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

130,000.00

45

การเผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

42
43

การเพิ่มศักยภาพแก่แพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ในการวิจัย ดูแลรักษาฯ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

50,000.00
6,793,000.00 732,667.00

โครงการชุดที่ 2 : โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 5,247,000 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

1

การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้าชีวภาพ
สู่ชุมชนต้นแบบ

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์

70,000.00

220

2

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

อ.ทพญ.อารยา ภิเศก

80,000.00

80

3

ฟันผุสีขาว เรื่องที่ต้องระหวังของชาวฟันน้านม

อ.เหมือนฝัน วงศ์การดี

68,000.00

626

4

การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรม (Home-Stay)

ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร

80,000.00

55

5

อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือโกหก?

รศ.ดร.ศักดา ดาดวง

80,000.00

100

80,000.00

120

80,000.00

141

50,000.00

50

ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์

70,000.00

30

6
7
8

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะสุขภาพที่ดีและพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
การบาบัดน้าทิ้งโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก

ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจ
วัฒนานนท์
ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์
วงศ์
รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค

9

บริการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนต้นแบบ มข.

10

เวทีกฎหมายสัญจร

อ.สกุนา ทิพยรัตน์

100,000.00

87

11

การสร้างแบบและพัฒนาชุดความรู้เกษตรอินทรีย์
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ดร.นิสติ คาหล้า

70,000.00

38

12

การจัดทาบัญชีต้นทุนการผลิตและการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ของกลุม่ สินค้าชุมชน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู

50,000.00

60

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

40
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม

50,000.00

55

น.ส.นริศรา สวยรูป

50,000.00

45

13

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง การให้อาหาร
การจัดการระบบสืบพันธุ์ฯ

14

เทคโนโลยีการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ปีก

15

การจัดการดิน และศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่าง
ยั่งยืน

ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ

50,000.00

75

16

การผลิต และการขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ และ
ยางพารา

ดร.พัชริน ส่งศรี

50,000.00

50

17

ต้นแบบในการเฝ้าระวังปัญหาผู้ใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางศิริพร มงคลถาวรชัย

100,000.00

261

18

การรณรงค์ให้ชุมชนในเขตเมืองขอนแก่นเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคจิตเภท

นางวิจิตร พิมพะนิตย์

40,000.00

117

19

การผลิตสื่อเครื่องเรือนสาหรับผูส้ งู อายุสาหรับ
กลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

100,000.00

48

20

การสารวจรังวัดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ
Vernadoc

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

80,000.00

50

21

ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10

ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์

150,000.00

319

22

การให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
และโรคระบาดสัตว์ที่สาคัญในปศุสัตว์

รศ.น.สพ.สมบูรณ์ แสงมณี
เดช

70,000.00

66

23

การผลิตยาสาหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

อ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

80,000.00

38

24

การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า

รศ.กัลยา เจือจันทร์

100,000.00

552

25

การตรวจระดับความเสี่ยงต่อการเกิดไตเสื่อมของ
ประชาชนวัย 30 ปีขึ้นไป

อ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบารุง

70,000.00

1,391

26

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง
แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่บา้ นโนนม่วง

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

150,000.00

105

27

ระบบปั๊มน้าการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.นันทกานต์ วงศ์เกษม

100,000.00

51

28

การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ชุมชน ผ่านแบบเรียนท้องถิ่นและการออกค่ายฯ

ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

50,000.00

150

29

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน

รศ.ดร.กันยรัตน์ โหละสุต

80,000.00

26

30

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้วโดยใช้
เครื่องมือต้นแบบชุมชน

อ.ดร.กิตติโรจน์ หวัดตาหลา

45,000.00

30

31

การส่งเสริมอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบาบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน

ผศ.พิศมัย มะลิลา

80,000.00

70

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

41
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

32

มหกรรมประเมินและส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
ภาวะอ้วนลงพุง

รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร

80,000.00

154

33

การส่งเสริมความรู้แบบบูรณาการ (การ
ผสมผสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นร่วมกับแพทย์แผน
ปัจจุบัน)

รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล

80,000.00

40

34

ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ประชาชนและบุคลากรทางการศึกษา

ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน
พัฒนศร

80,000.00

50

35

ห้องสมุดเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การ
พัฒนาวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน

ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร

80,000.00

280

ศิลปะไร้กาแพง Art No Wall
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

100,000.00
654,000.00

95

โครงการเปิดโลกวิชาการสู่ชุมชนต้นแบบ (บ้าน
โนนม่วง)

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

832

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

35
20
110

42
43
44
45

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
โครงการวาดภาพให้น้อง ศูนย์สาธิตเด็กเล็ก
โครงการเสริมสร้างผูส้ ูงอายุฯ
ค่าบริหารจัดการโครงการ
อาเภอ มข. พัฒนา
โครงการส่งเสริมความรู้แบบบูรณาการฯ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รุ่นที่ 1
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ
โครงการประเมินคุณภาพน้าฯ

46

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็กเล็กฯ รุ่นที่ 2

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

25

47

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
การสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

25

48

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดานา

อ.พิมพ์พร พลทะมัย

70,000.00

435

49

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ

ผศ.มานิตย์ ผิวขาว

70,000.00

612

50

ส่งเสริมและพัฒนากลุม่ ธุรกิจชุมชนในเขตอาเภอ
เมืองหนองคายฯ

ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

100,000.00

20

51

กฎหมายสู่ชุมชน

อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน

25,000.00

130

52

พัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วมสู่การ
เป็นชุมชนน่าอยู่

อ.วิรุณรัตน์ ทิอุทิศ

55,000.00

200

53

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะทาง
ภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษฯ

อ.นภาลัย ดุษฎีกุล

80,000.00

36
37
38
39
40
41

300,000.00
25
32
60
130

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

42
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

54

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่
นักเรียนฯ

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต

60,000.00

50

55

การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์ฯ
เด็กเล็กฯ

ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ

40,000.00

25

56

การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

ดร.กฤษดา ค้าเจริญ

130,000.00

150

57
58

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ค่ายเยาวชนลุม่ น้าโขงรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ.ประภาภรณ์ เทตวงษ์
ดร.มัลลิกา จันทรังษี

60,000.00
120,000.00

52
50

59

การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
การสร้างนวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

113,000.00

20

60

การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

113,000.00

50

61

การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ
การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดร.จตุราพร สีหาบุตร

114,000.00

25

62

สัปดาห์วิชาการ

รองอธิการบดีวิทยาเขต
หนองคาย

150,000.00

1,050

63

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย
รวมทั้งสิ้น

200,000.00
5,247,000.00

313
10,201.00

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

น.ส.เยาวภา ปานิเสน

โครงการชุดที่ 3 : โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
งบประมาณ 1,460,000 (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจฯ

ผศ.ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์

100,000.00

34

2

การสื่อสารภาษาจีนและวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์
ในงานด้านธุรกิจ

ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ

70,000.00

45

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี

80,000.00

27

ดร.ธีรชัย หายทุกข์

120,000.00

20

ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์

150,000.00

41

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา

200,000.00

87

ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา

100,000.00

80

3
4
5
6
7

การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตร
ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น้าโขง
การผลิตปศุสัตว์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
อย่างยั่งยืน
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติที่กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ
ค่ายและแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสสาหรับ
นักเรียนและนักศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

43
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

8

การป้องกันการทารุณกรรม และสวัสดิภาพสัตว์
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง : ไทย-ลาว

รศ.ดร.บงกช นพผล

60,000.00

120

9

การพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

อ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส

100,000.00

300

10

การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

อ.วิจิตร วินทะไชย

120,000.00

37

ศูนย์บริการวิชาการ

360000.00

526

1,460,000.00

1,347.00

11

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
รวมทั้งสิ้น

โครงการชุดที่ 4 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะดนตรีไทยในเยาวชน
โครงการพัฒนาศักยภาพการพัฒนากลุ่มกิจกรรม
หม่อนไหมบ้านโสกส้มกก
โครงการแปรรูปอาหารจากแมลง
โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัตถุดิบใน
ชุมชนด้วยการผลิตเป็นยาภายนอกสาหรับสัตว์
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

อ.พัชรินทร์ จาปานนท์

30,000.00

30

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ

30,000.00

70

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

30,000.00

31

อ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

40,000.00

25

น.ส.สุภาพร เทียมวงศ์

38,000.00

อ.พญ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์

50,000.00

6

โครงการทันตกรรมพระราชทาน

7

โครงการบริการวิชาการในพื้นที่ตน้ แบบตามแนว
พระราชดาริ (Area-based)

สนง.พรด.

476,792.00

8

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิง
ภูมิศาสตร์ (GIS)

สนง.พรด.

100,000.00

9

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (ปรับปรุงเว็บไซต์
www.orip.kku.ac.th)

สนง.พรด.

100,000.00

10

ค่าบริหารจัดการโครงการ

สนง.พรด.

605,208.00
1,500,000.00

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2557

1,412

1,568

44

งบประมาณเงินรายได้
ประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
โครงการประเภทที่ 2 เป็นการให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ ดาเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น
10,376,500 บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

1

การอบรมการเชื่อมโยง การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ
จ.อยุธยา

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

4,183,000.00

36

2

การอบรมการเชื่อมโยง การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ
จ.อานาจเจริญ

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

4,160,000.00

30

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,683,500.00

65

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

350,000.00

100

10,376,500.00

231

3
4

ก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับผู้บริหารและ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อานาจเจริญ)
ผู้นายุคใหม่
รวมทั้งสิ้น

ประเภทที่ 3 : โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้
โครงการประเภทที่ 3: การให้บ ริการวิช าการแบบสร้างรายได้ เป็ น การมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทรัพยากรบุ ค คล
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 14,067,864
บาท แบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ ต่อไปนี้
ชุดโครงการที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 7
รวมทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

98

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

92

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

93

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

93

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

97

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

105

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,608,552.00

106

11,259,864.00

684
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ชุดที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อโครงการ
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
กับการนาไปใช้รุ่นที่ 3
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
กับการนาไปใช้รุ่นที่ 4
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
รุ่นที่ 8
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
รุ่นที่ 9
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
รุ่นที่ 10
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ รุ่นที่ 12
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ รุ่นที่ 13
กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลฯ รุ่นที่ 14
การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสาหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรังฯ รุ่นที่ 3
Risk Management : การบริหารความเสีย่ ง
สาหรับพยาบาลฯ รุ่นที่ 20
Risk Management : การบริหารความเสีย่ ง
สาหรับพยาบาลฯ รุ่นที่ 21
รวมทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับบริการ

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

243,000.00

81

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

222,000.00

70

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

267,000.00

89

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

198,000.00

66

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

342,000.00

120

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

297,000.00
201,000.00
204,000.00

98
80
80

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

378,000.00

84

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

234,000.00

78

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

222,000.00

80

2,808,000.00

926
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ผลการดาเนินงานงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ (เงินงบประมาณแผ่นดิน )
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 133 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน 128 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 96.24 และขอขยายเวลาการดาเนินโครงการอีกจานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.76 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น
745,783 คน มีความ พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 88.84 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและใช้จา่ ยจริงของโครงการประเภทที่ 1 การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ชุด
ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
โครงการชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร
(แผน)
6,793,000

งบประมาณ (บาท)
ใช้จ่ายจริง
คงเหลือ
(ผล)
5,640,540.53
1,152,459.47

จานวน
โครงการ

ผู้รับ
บริการ

45

732,667

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)
89.01

5,247,000

5,234,925.44

12,074.56

62

10,201

88.12

1,460,000

1,208,010

251,990

15

1,347

89.54

1,500,000

420,676

1,079,324

6

1,568

88.71

15,000,000

12,504,151.97

2,495,848.03

128

745,783

88.84
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งบประมาณเงินรายได้
ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
โครงการประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการดาเนินโครงการไปทั้งสิ้น 10,376,500 บาท ทั้งนี้มีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 231 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและใช้จา่ ยจริงของโครงการประเภทที่ 2 การให้บริการ
วิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
งบประมาณ

ชื่อโครงการ
1. การอบรมการเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์ที่ดินฯ จ.อยุธยา
2. การอบรมการเชื่อมโยงการใช้
ประโยชน์ที่ดินฯ จ.อานาจเจริญ
3.ก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน
สาหรับผู้บริหารและบุคลากร
อปท. (อานาจเจริญ)
4. ผู้นายุคใหม่
รวม

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

งบจัดสรร

งบจ่ายจริง

คงเหลือ

ร้อยละ
เงินคงเหลือ

4,183,000

4,143,550.25

39,449.75

0.94

36

83.20

4,160,000

3,783,998

376,002.00

9.04

30

86.00

1,683,500

1,528,821

154,679.00

9.19

65

94.00

113,808.70
683,939.45

34.52
12.92

100
231

85.40
87.15

350,000
236,191.30
10,376,500 9,692,560.55

ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิ ชาการแบบสร้างรายได้ ได้รับการสนั บสนุ นงบประมาณทั้งสิ้ น
14,067,864 บาท มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการ
ทั้ ง สิ้ น 1,610 คน ซึ่ ง มี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ “มากที่ สุ ด ” คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.40 และมี
ความไม่พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและใช้จา่ ยจริงของโครงการประเภทที่ 3 การให้บริการ
วิชาการแบบสร้างรายได้
ชื่อโครงการ

งบจัดสรร
(แผน)

งบประมาณ (บาท)
ใช่จ่ายจริง
(ผล)

คงเหลือ

1. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้าง
11,259,864.00 9,669,058.70 1,590,805.30
ประสิทธิภาพการทางานกับ
หน่วยงานภายนอก
2. การให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามหลักสูตรการ
2,808,000.00 2,409,318.45 398,681.55
ฝึกอบรมของศูนย์ฯ
รวม
14,067,864.00 12,078,377.15 1,989,486.15

จานวน
ผู้รับ
โครงการ บริการ(คน)

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

7

684

95.80

11

926

87.00

18

1,610

91.40
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สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน
โครงการประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ
- จานวนทั้งสิ้น 128 โครงการ
- งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 745,783 คน
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.84

2. งบประมาณเงินรายได้
โครงการประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
- จานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ
- งบประมาณทั้งสิ้น 10,376,500 บาท
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 231 คน
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 87.15
โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
- จานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ
- งบประมาณทั้งสิ้น 14,067,864 บาท
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.40
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กิจกรรมเด่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
สร้างเครือข่าย เสริมสายใย ด้วยการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ได้ รั บ จั ด สรรงบ
ประมาณในการด าเนิ น โครงการชุ ม ชนต้ น แบบ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น
ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
โดยเป็นการนาเอาวิทยาการและองค์ความรู้
จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ออกเผยแพร่ สู่ ชุ ม ชน
โดยก าหนดด าเนิ น การในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
เฉียงเหนือเป็นหลัก ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ มี ชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 13 ชุมชน ในพื้นที่

5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัว ลาภู จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดหนองคาย
โดยหลักการดาเนินการนั้น ได้น้อมนาทฤษฏี
ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างในแต่ละพื้นที่
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และน าความรู้ ไ ปต่ อยอด สร้า งประโยชน์ แก่ ชุ ม ชน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่าง
ยั่ ง ยื น ในทุ ก ๆด้ า น ทั้ ง ด้ า นสาธารณสุ ข เศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มนำโขง
เครือข่ายลุ่มน้าโขงร่วมใจ พัฒนาความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ได้ ด าเนิ น โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศ
ลุ่ ม น้ าโขง โดยเฉพาะสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ได้ดาเนินการ
น าองค์ ค วามรู้ แ ละวิ ท ยาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น เผยแพร่และร่วมกันบูรณาการวิชาการกับ

หน่ ว ยงานที่ มี ความร่ว มมื อร่ ว มกัน ซึ่ ง มี การบริการ
วิ ช าการทั้ ง ในรู ป แบบการอบรมเชิ ง บรรยายและ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยการด าเนิ น การจั ด อบรมแต่ ล ะ
หลั ก สู ต รนั้ น ได้ ด าเนิ น การตามความต้ อ งการของ
หน่วยงาน ซึ่งมุ่งเน้นการการเสริมสร้างศักยภาพทาง
การศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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เตรียมควำมพร้อมนักเรียนไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
นักเรียนไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศูนย์ บริการวิ ชาการ ได้รับจัด สรรงบประมาณในการดาเนิ นโครงการ “เตรียมความพร้อมนักเรียนไทย
ในการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น” โดยด าเนิ น การจั ด อบรบในโรงเรี ย นในเขตภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ จ านวน
21 โรงเรียน ซึ่งจากการดาเนินโครงการดังกล่าว ได้ดาเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2557 มีนักเรียน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26,676 คน
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ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สานสัมพันธ์ สานสายใย อีสาน-ใต้
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) ได้จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดาเนินการ
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2551 เป็ น ต้ น มาและได้ ด าเนิ น การ
มาแล้ว 60 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย และมี ค วามตึ ง เครี ย ด
เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

และทั ก ษะ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
มีการส่งเสริมการสร้างสมานฉันท์และความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างข้าราชการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย พร้อมทั้งมีกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดาเนินการ
จานวน 7 รุ่น ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าอบรมและ
สานักงาน ก.พ. เป็นอย่างดี
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล
เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาการพยาบาล ได้กาหนดหลักสูตรการอบรมทางการ
พยาบาลหลายหลั กสู ตร โดยเชิ ญวิ ทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น และจากหน่ว ยงาน
ภายนอก เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทฤษฏี เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน นาไปสู่การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการด้านสุขภาพ นามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิ จสะสม เพื่อใช้ในการต่อใบประกอบ
วิชาชีพอีกด้วย
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ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สร้ำงสำยใย สำยสัมพันธ์ สู่ชุมชน
ศู น ย์ บ ริก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กิ จ กรรมภายในมหาวิ ท ยาลั ย และชุ ม ชน
ทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชน
ที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้ง
ร่วมส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เช่น กิจกรรมกฐินพระราชทาน ศูนย์บริการวิชาการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน
นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการ ยังเป็นส่วนหนึ่งของสภากาแฟสีหราช ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัย และร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมและเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
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ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กร

ศูนย์บริกำรวิชำกำรสู่กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำร
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ เ ข้า สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นการบริ หาร องค์ ก รอี ก ครั้ ง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีพิธีมอบงานตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์บริการวิ ชาการ ระหว่าง รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคา ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ คนปัจจุบัน ซึ่งจะดารงตาแหน่ง
4 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ดสิต า อาคารพิม ล กลกิจ ชั้น 5 โดยมี
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
หลังจากลงนามมอบหมายงานแล้ว รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ได้กล่าวสรุปงานที่ได้ดาเนินงานมาและสิ่งที่ ยังไม่ได้
ดาเนินการ ซึ่งสรุปเป็นรูปเล่มและมอบให้กับ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคา ผอ.ศูนย์บริการวิชาการคนปัจจุบัน พร้อมกับ
ได้กล่าวถึงนโยบายที่จะต้องดาเนินการและพัฒ นา ว่า “ศูนย์บริการวิชาการ มี การบริการวิชาการที่หลากหลาย
ครบถ้วน ให้ความสาคัญของชุมชน เป็นสิ่งที่ดีค วรพัฒนาต่อไป ส่งเสริมให้ดีขึ้น เป็นต้นแบบที่ชัดเจน เกิดผลกระทบ
ที่ดีต่อสังคม ให้ชุมชนได้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานที่ศูนย์บริการวิชาการจะต้องพัฒนา
ต่อไปในอนาคต คือ การพัฒนากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง การสร้างความร่วมมือการบริ การวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แล้ว เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทางหนึ่ง อีกเรื่องที่ควรพัฒนาคือแผนผังที่แสดงลาดับความต้องการของชุมชน
เป็นแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย จัดสรรอย่า งไร พื้นที่ไหน มีความจาเป็นเร่งด่วนอย่างไร จะเป็นแนวทางให้คณะ
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถทางานได้ เป็นสิ่งที่ต้องเร่งขับเคลื่อน อีกเรื่องหนึ่ง คือ การถอดองค์ความรู้การประสบ
ผลสาเร็จของศูนย์บริการวิชาการ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับบุคลากร ทาให้เข้าใจทิศทางการบริ หาร ไม่ต้อง
มานั่งรอรับนโยบายผู้บริหารอย่างเดียว การบริหารจัดการองค์กร ความผาสุกของบุคลากร เส้นทางการพัฒนา
ตามสายงานวิ ชาชี พของแต่ล ะคน การพั ฒนาองค์ความรู้ ถ้า บุคลากรมี ความสุ ข เห็น แนวทางความก้าวหน้ า
ตามวิชาชีพของตนเอง ทุกคนได้รับโอกาส การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล จะต้องชัดเจน”
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“ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล
ด้วยสำยใยของศูนย์บริกำรวิชำกำร”

คณะผู้จัดทำ
 ที่ปรึกษำ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
 นายธวัช รัตนมนตรี
 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
 แหล่งข้อมูล
 นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ
 นางวิภาดา มีแวว
วิชาการ
 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
 นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
 นางสาวกาญจนา บุศรีคา
 นางประคอง เชียงนางาม
 นายประภาพรณ์ ขันชัย
 นายทิวากร กาเจริญ
 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
 นางชลาลัย ภูโทถ้า
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
 นางสาวลลดา สินธุพันธ์
 นายปานเทพ เลี่ยวเทียนชัย

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการวิชาการ
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
(รก.ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ)
ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ
หัวหน้าส่วนคลัง
หัวหน้าส่วนพัสดุ
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ
หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม

 รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
 นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

 ออกแบบปกและรูปเล่ม
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
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