


บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนงำนและด ำเนินงำน
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 36,266,532.17 บำท        
เป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 16,054,700.00 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 20,171,832.17 บำท           
ซึ่งกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งออกเป็น 2 หมวดงบประมำณ ได้แก ่

1. หมวดงบประมำณแผ่นดิน 
 1.1 งบด ำเนินงำน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 437,900.00 บำท 

  1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 15,616,800.00 บำท 
        - กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ จ ำนวน 144 โครงกำร 

งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000.00 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 135 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 63.75 และ           
ขอขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 9 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.25 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 707,275 คน 
ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 91.07 
        - กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล จ ำนวน 12 โครงกำร 
งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 12 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำร
ทั้งสิ้น 490 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 89.01 
 2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้ 
  2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 18 โครงกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 3,481,500 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น  
1,092 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.38 
  2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 
16 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 16 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,548 คน ควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยร้อยละ 89.80 
    2.3 รำยรับจำกดอกเบี้ยเงินทุนส ำรองสะสม จำกกำรบริหำรทรัพย์สิน ค่ำเช่ำห้องประชุม บริจำค 
และกำรรับโอนจำกหน่วยงำนภำยใน เป็นเงิน 1,457,022.17 บำท 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี 2558 ฉบับนี้ เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 30 กันยำยน 2558 น ำเสนอประกอบกับข้อมูลองค์กร 
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่
กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป  

 
 



ค าน า 
  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง เพื่อให้ผลงำน            
กำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำภำยใน
ชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และด ำเนินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community)  
  มีกำรวำงกรอบกำรบริหำรโดยอำศัยแนวคิด จำกแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2555 - 2558 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำง           
ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  

กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร            
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บนพื้นฐำน เศรษฐกิจพอเพียง              
และกลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร ขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องตรงตำมนโยบำย 

เป้ำหมำยหลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  กำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักฯ ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยใต้ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ คือ  

1) กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำนรวมทั้ง
สร้ำงเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

2) กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ  

3) กลุ่มภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำมและ
ประเมินผล ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ส ำคัญของส ำนัก
บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกำรน ำข้อมูลประชำสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน อันจะ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน ำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงต่อไป 
 
 

 

               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ) 
            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 

 
 



 
 
 
 
 

01   บทสรุปผู้บริหาร 

 

02                ค าน า 

 

13  ประวัติความเป็นมาของส านกั 

 

35          รายงานผลการด าเนนิงาน 

 

55         กิจกรรมเด่น 

สารบัญ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

5 

ปรัชญา/ปณิธาน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ              

ยึดมั่นกำรส่งเสริม ด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน        
ให้สมดุลและยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรอุทิศเพื่อสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง
และนำนำชำติ 
 

ค าขวัญ 
ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 

พันธกิจ 
1) พัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำร ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบน พื้นฐำน 

เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
2) เป็นผู้ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยร่วมขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำร        

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำสังคมและเพิ่มคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
3) ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อสร้ำง

ชุมชนแห่งกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถำนที่
ปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 

4) สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำเอกชน องค์กร
เอกชน เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคม และพัฒนำธุรกิจ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบธรรมำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับ

ควำมคิดเห็น ท ำงำนเป็นทีม มีจิตใจของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 
 

นโยบาย 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำน และด ำเนินกำรให้บริกำร

วิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมของมหำวิทยำลัยโดยกำรบูรณำกำร
สรรพวิทยำกำร จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกำรชี้น ำ ชี้แนะ
และร่วมพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 
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ค่านิยมองค์กร 

กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ตำมแนวทำง กำรจัดกำรบริหำรที่ดี ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมส ำคัญ
กับผู้รับบริกำร 

 

อัตลักษณ ์

น ำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจัยเป็นฐำน เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

เป้าประสงค ์

1. ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของกำรแก้ปัญหำ         
และกำรพัฒนำชุมชน 

2. ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำโดยใช้หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง(Community Model) 
3. ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือของชุมชน ภำครัฐและเอกชน (Community Participation) 
4. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลิตผลจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่มีงำนวิจัยเป็นฐำน 

(Research Based University) 
5. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 จำกกรอบแผนระยะยำวมหำวิทยำลัย 

ขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์  เป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
เป้ำประสงค์: มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันเสริมสร้ำงศักยภำพของมนุษย์และพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน เป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำร โดยเป็นที่พึ่งของสังคมของประเทศ และประเทศในภูมิภำค บนพื้นฐำนของควำมรู้
ทำงวิชำกำร สู่กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน ำไปสู่กำรชี้น ำสังคมทำงปัญญำ กำรพัฒนำสังคมฐำน
รำก ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกร-
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
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- ส่วนบริกำรวิชำกำร 
- ส่วนบริกำรฝึกอบรม 

- ส่วนนโยบำยและแผน 
- ส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ 
- ส่วนติดตำมและประเมินผล 
- ส่วนสำรสนเทศ 
 

- ส่วนบริหำรและธุรกำร 
- ส่วนคลัง 
- ส่วนพัสด ุ
- ส่วนประชำสัมพันธ์ 
- ส่วนโสตทศันูปกรณ ์

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
บริกำรวชิำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม 
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
อ ำนวยกำร 

ที่ปรึกษำส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรภำคประชำชน 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำศูนย ์

อธิกำรบด ี

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
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 ประธานคณะกรรมการ  
   

 

 
รศ.ดร.กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั 

อธิกำรบดมีหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
    

    
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รศ.ดร.เกรียงไกร กจิเจริญ นำยประวิทย์ อนันตวรำศิลป์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลำพิทักษ ์

 

   

ดร.กิตติ วิฑูรย์วิทยลักษณ ์    

กรรมการและเลขานกุาร    
    

 

   

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ    

 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 
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 ประธานกรรมการ  
 

 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการ    
    

    
ผศ.ดร.อนุชำ นิลประพันธ ์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ รศ.ดร.นวรัตน์ วรำอัศวปติเจริญ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 

    
ศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศร ี รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสขุ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษำนุรัตน ์

   

 

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผวิทองงำม ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน  

เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ   
    

  

  

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ ผศ.ดร.สำธร พรตระกลูพิพัฒน์   

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
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ผศ.กมล อนวัช 

ประธำนกรรมกำร 
คณะกรรมการ    

    

    
ผศ.สินทร ศิลำ รศ.อัมพน ห่อนำค ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ผศ.นิยะดำ ห่อนำค 

  

  

นำยวีระกุล ชำยผำ นำยพิชัย เล่งพำนิชย์   
    

กรรมการและเลขานกุาร    
    

   

 

นำงวิภำดำ มีแวว 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
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ภาครัฐบาล    
    

    
พ.อ.ชำญชัย เอมอ่อน ว่ำที่ ร.ต.อัธยำ ลำภมำก นำยอินทร กิตตกิ้อง นำยอัศวิน มงคุณค ำชำว 

  

  

นำยสวรรค์ กุลชนก นำงจันทนำ วิธเีจริญ   
       ไม่มีภาพ: 1.นำยไกรวิชญ์ พลแสน 

ภาคเอกชน    
    

  

  

นำยเขม็ชำติ สมใจวงษ ์ นำยพิชยั เล่งพำนชิย ์   
     ไม่มีภาพ: 1.นำยสุพัฒ วงษโ์ก 
                       2.นำยเทิดศกัดิ์ ธรรมขันต ์
                       3.นำยสุนีย์ พลถนอม 
                       4.นำยสมบตัิ ทองขำว 

ภาคสื่อมวลชน    
    

    
พ.ต.พิสิษฐ์ ชำญเจริญ นำยเสรี จูบุญส่ง นำยพรพิทักษ์ แม้นศิร ิ นำยสุวรรณ ไตรมำลัย 

 

คณะกรรมการภาคประชาชน 
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 รศ.ดร.อ ำนวย ค ำตื้อ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 

   
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน 

และประกันคุณภำพ 

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

 

   

 

 

 

 
นำยธวัช รัตนมนตรี 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

   

    
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย 

ที่ปรึกษำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

นำงพัชลียกำนต์ ประภำธนำสิร ิ
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 

อ ำนวยกำร 

นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม 
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร 

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
บริกำรวิชำกำร 

คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 
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ส ำนักบริกำรวิชำกำร มี ชื่ อ เดิมคื อ  “ศูนย์ -

กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ก่อตั้ง 
ตำมประกำศพระรำชกฤษฎีกำ เมื่อวันที่  29 ธันวำคม 
2532 ปัจจุบัน ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง ได้เปล่ียนชื่อเป็น 
“ศูนย์บริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่          
7 พฤษภำคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศพระรำช-
กฤษฎีกำ จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ทบวงมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2542 และได้เปล่ียนชื่ออีกครั้ง
เป็น “ส ำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันท่ี 7 กรกฎำคม 
2558 สถำนที่ท ำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำคำรพิมล กลกิจ  
ชั้น 5 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปัจจุบันจำกประสบกำรณ์     
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ยำวนำน ส ำนักบริกำรวิชำกำร       
มีกำรพัฒนำเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำ
ส ำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับนโยบำย
ผู้บริหำรที่มีทิศทำงที่ชัดเจน ซึ่งจะน ำพำส ำนักบริกำร
วิชำกำรให้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศและ
ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง ยึดมั่น        
กำรส่งเสริมและด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ 
ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

วัตถุประสงค ์
1.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดม

ทรัพยำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เพื่อจัดบริกำร ให้กำรศึกษำและอบรมแก่ประชำชนระดับ
ต่ำงๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพ
ที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมรู้ทักษะและค่ำนิยมต่ำงๆ ที่จะน ำไป  ใช้ประโยชน์        
ทั้งในชีวิตประจ ำวันและประกอบอำชีพ 

2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน 

3.สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย
กับชุมชน 

4.เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติความเป็นมาของส านักบริการวิชาการ 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่นเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ มีบทบำทในกำรชี้น ำ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำต ิและเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชียและอันดับ 1 
ใน 400 ของโลก โดยได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลก” 

 
แผนภาพ บ้ำนวิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

โดยสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน 10 ประเด็นยุทธศำสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มำตรกำร ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์จะมีควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญที่ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
ที่ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน  า โขง” ประกอบด้วย                
5 มาตรการ ได้แก่ 

มำตรกำรที่ 1: มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำสังคม          
ที่ส ำคัญของประเทศและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

มำตรกำรที่ 2: พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ /รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ภำยใต้โครงกำร      
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

มำตรกำรที่ 3: สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี          
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและนำนำชำติ 

มำตรกำรที่ 4: บูรณำกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยให้มีเอกภำพเพื่อ
เผยแพร่   สู่ชุมชน 

มำตรกำรที่ 5: มีระบบกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึงและตอบสนองควำมต้องกำร        
ของชุมชน สังคมทุกระดับ 
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งบประมาณแผ่นดิน 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2558 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
งบประมาณแผ่นดิน    
- งบด ำเนินงำน 547,800.00 437,900.00 437,900.00 
- งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,000,000.00 15,000,000.00 15,616,800.00 

รวม 15,547,800.00 15,437,900.00 16,054,700.00 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2558 

547,800.00 437,900.00 437,900.00 

15,000,000.00 15,000,000.00 15,616,800.00 

 -
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15,000,000.00 15,000,000.00 15,616,800.00 

547,800.00 437,900.00 437,900.00 
 -
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งบเงินอุดหนุน

งบด ำเนินงำน

งบประมาณส านักบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

งบประมาณ (บาท) 
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ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 
เงิน

คงเหลือ 

1.งบด าเนินงาน 

     ค่าตอบแทน 37,450.52 37,420.00 30.52 0.08 

     ค่าใช้สอย 355,963.55 355,963.55 0.00 0.00 

     ค่าสาธารณูปโภค 44,485.93 44,485.93 0.00 0.00 

รวม 437,900.00 437,869.48 30.52 0.01 

2.งบโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

   2.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น 10,895,000.00 9,877,352.75 1,017,647.25 9.34 

   2.2 ส ำนักบริกำรวชิำกำรได้รับจัดสรร 4,105,000.00 3,949,646.20 155,353.80 3.78 

รวม 15,000,000.00 13,826,998.95 1,173,001.05 7.82 

3.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 616,800.00 473,222.65 143,577.35 23.28 

รวมทั งสิ น 16,054,700.00 14,738,091.08 1,316,608.92 8.20 
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งบประมาณเงินรายได ้

  
แผนภูมิท่ี 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได ้ปีงบประมำณ 2556 - 2558 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
งบประมาณเงินรายได ้ 27,821,895.00 26,243,424.00 20,171,832.17 

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

1.รำยรับจำกกำรให้บรกิำรวชิำกำร  1. รำยจำ่ยบุคลำกร  

1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำง
รำยได ้

4,349,500.00   1.1 ค่ำจำ้งลูกจ้ำงชัว่ครำว/พนักงำนเงิน
รำยได ้

1,788,404.00 

1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 

14,365,310.00   1.2 เงินสมทบประกันสังคมของนำยจำ้ง 74,134.00 

2. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพย์สนิ 15,000.00 2. รำยจำ่ยคำ่ตอบแทน  

3. รำยรับจำกดอกเบี้ยทุนส ำรอง 175,907.17   2.1 งบด ำเนินงำน-ค่ำตอบแทน 52,145.36 

4. รำยรับจำกกำรรับบริจำค 405,500.00   2.2 งบอุดหนุนท่ัวไป – ค่ำตอบแทน 2,485,420.00 

5. รำยรับจำกกำรโอนระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยใน 

860,615.00 3. รำยจำ่ยในกำรเดินทำง 17,700.30 

  

4. รำยจำ่ยคำ่วัสดแุละค่ำใช้สอย 13,110,523.21 

5. รำยจำ่ยคำ่สำธำรณูปโภค 22,216.74 

6.รำยจำ่ยโอนงบประมำณให้มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนอื่น 

 

  6.1 โอนงบประมำณให้หนว่ยงำนอื่น 121,496.00 

  6.2 โอนกองทุนรวม 5% 218,225.00 

  6.3 โอนสำธำรณูปโภค 5% 218,225.00 
รวมรายรับทั งสิ น 20,171,832.17 รวมรายจ่ายทั งสิ น 18,108,189.61 

คงเหลือ 2,063,342.56 

27,821,895.00 26,243,424.00 

20,171,832.17 

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

2556 2557 2558

2556

2557

2558

งบประมำณ (บำท) 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

*หมายเหตุ รำยจำ่ยที่แสดงยังไม่รวมคำ่เส่ือมครุภัณฑ์ 
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ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีภำรกิจหลักในกำรประสำนงำนและด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำร  กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแห่งสังคมของมหำวิทยำลัย  โดยกำรบูรณำกำรสรรพวิทยำกำร             
จำกบุคลำกรมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น       

เพื่อกำรชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน  โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5: ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและเชื่อมโยงกับนโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิตของรัฐบำล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส ำคัญ
คือ “กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง”  

แผนยุทธศาสตร์ส านักบริการวชิาการ พ.ศ. 2554-2558 
แผนยุทธศาสตร์ของส านักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีทั งหมด 5 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะ ร่วมพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำสังคม และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

กลยุทธ์ที ่2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
กลยุทธ์ที ่3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำน เศรษฐกิจ

พอเพียง 
กลยุทธ์ที ่5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
จำกกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่ำงก็มีเป้ำหมำย ทิศทำง แผนปฏิบัติกำรตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน จำกนั้นได้เสนอกำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติโดยกำรก ำหนดแนวทำงต่ำง ๆ เพื่อให้ภำรกิจของกำรบริกำร
วิชำกำร โดยกำรเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมำณ โดยกำรมีเอกภำพของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยในกำร
ปฏิบัติพันธกิจ กำรมีผู้บริหำรที่เข้ำใจเข้ำถึง มีทีมงำนที่ดีและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำรในกำร
ปฏิบัติพันธกิจบริกำรวิชำกำร เพื่อร่วมน ำมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 
80 ของเอเชียและอันดับ 400 ของโลก ซึ่งกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมของส ำนักบริกำรวิชำกำรนั้น แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  ซึ่งได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน - หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรรงบประมำณ ให้คณะหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 4 ชุดโครงกำร ดังนี้ 
1) ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 
2) ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  
และ 4) ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรโดยร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมำณของหน่วยงำนนั้น ๆ โดยใช้งบประมำณเงินรำยได้ในกำร
ด ำเนินโครงกำร 

ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำรสร้ำงหลักสูตรกำรอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด
โครงกำร ได้แก่ ชุดโครงกำรที่ 1 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก ชุดโครงกำรที่ 2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำร  
 จำกกรอบแนวคิดกำรให้บริกำรวิชำกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำรจะท ำหน้ำที่ประสำนงำนและร่วมด ำเนินกำร         
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหำเครือข่ำยพันธมิตร อันประกอบด้วยภำครัฐ  
ภำคเอกชน องค์กรเอกชน มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ องค์กร/สมำคมวิชำชีพ  น ำเอำภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น มำเป็น
ผลงำนที่ได้จำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดท ำโครงกำรในกำรพัฒนำสังคม พัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภำคอื่น ของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ          
ที่ยั่งยืนและสร้ำงธุรกิจ รำยได้  เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกกรอบแนวคิด น ำไปสู่แผนผัง
ยุทธศำสตร์ ดังนี้                                                                                                             

 
 
 

ม าวิ  า ั อัน ับ   ของประเ   อัน ับ    ของเอเช   อัน ับ     ของ  ก

มิติ  านการ ั นา  ะการเร  นร  
การ ั นาระบบบริ าร ั การ การ ั นาระบบสารสนเ  การ ั นาก  กการ  า  อ เ ค น    

มิติ  านกระบวนการ า  น
การบริการ บบ

ม ส วนร วม
การสร าง ัน มิตร

  ะเคร อข า 
  การวิ ั  การสอน นวัตกรรม 

มข   ะ  มิป   า  อง ิ น
การสร างระบบ ั นา

รา       รกิ การบริการ  

มิติ  านค   า การ   บริการ
ความ  ง อ  ของ   ม 

ส วน   ส วนเส  
   ั      กระ

 บต อสังคม
  องป ิบัติการ
 างสังคม มข 

บ ร าการการเร  นการสอน การวิ ั  มข 
  ะวั น รรม  อง ิ น

มิติ  านประสิ  ิ    น  บริการวิชาการชั นน าของประเ    ะอน   มิ าค   มน  า ขง

การ ั นา    ั ง  น การ ั นา รั  ากรมน       ม ค   า ช มชนต น บบเ ร  กิ  อเ   ง

  น ัง     าสตร การบริ าร ั การส านักบริการวิชาการ
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
ส านักบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม 
และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
เป้าหมาย: เพื่อให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนประสำนงำนและด ำเนินงำนบริกำรวชิำกำรต่อ สังคมอย่ำงมี
คุณภำพ และยั่งยืน   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) กำรก ำหนดประเภท (Item) ของงบประมำณแผ่นดิน
งบอุดหนุนทั่วไปที่สอดคล้องกบัแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยและแผนพัฒนำประเทศ 

1) มีประกำศหลักเกณฑ์กำรจดัสรรงบประมำณแผ่นดิน
งบอุดหนุนทั่วไป กำรบริกำรวิชำกำรวิชำกำรที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรม-กำรบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย 

2) กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพเชิงรุกที่สร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย 

2) มีกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำผลงำนวิจัย กำร
เรียนกำรสอน ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรม
มำบูรณำกำรในกำรบริกำรวิชำกำร 

3) กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กับกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

3) มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทุกภำคส่วนร่วมกับ
มหำวิทยำลัยในกำรบริกำรวิชำกำร 

4) กำรน ำนวัตกรรม ผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้วิจัย
เป็นฐำน (Research Based University) ไปบริกำร
วิชำกำร 

4) มีกำรพิจำรณำใช้หลักกำรอริยสัจ 4 เพื่อหำควำมต้องกำร
ของสังคม 

5) กำรหำควำมต้องกำรของสังคม(Need Assessment) 
เพื่อจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำร 

5) มีกำรพิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำน/คณะกรรมกำรเพื่อ
พัฒนำธุรกิจบริกำรวิชำกำร  (Office/Team of Academic 
Service Business Development) 

6 ) กำรบูรณำกำร (Tacit & Explicit Knowledge)
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น 
เป็นงำนบริกำรวิชำกำร 

6) มีกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะยำว/
ต่อเนื่อง เพื่อประชำชน ในกำรประกอบอำชีพ 

7) กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงมหำวิทยำลัย องค์กรภำครัฐ 
เอกชน องค์กรเอกชน ประชำชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกำรบริกำรวิชำกำร 

7) มีกำรจัดท ำวำรสำรส ำนักบริกำรวิชำกำร/E-Journal ที่ 
เผยแพร่ผลงำน นวัตกรรมจำกกำรใช้วิจัยเป็นฐำนของ
บุคลำกรต่อสังคม 

8) ควำมเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยใน
กำรสร้ำงเอกภำพในกำรให้บรกิำรวิชำกำร 

8) มีกำรพิจำรณำจัดท ำกลไกให้บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมในพันธกิจบริกำรวิชำกำร 

9) กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยต่อชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: (Cooperate Social 
Responsibility) 

9) มีกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลที่มี
ประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ์ท่ี 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม 
และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
เป้าหมาย: เพื่อให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนประสำนงำนและด ำเนินงำนบริกำรวชิำกำรต่อ สังคมอย่ำงมี
คุณภำพ และยั่งยืน   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
10) กำรสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
(KKU Learning Center) เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีพ/
ต่อเนื่อง 

10) มีกำรรวบรวมและเผยแพรส่ื่อกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
ชุมชน เช่น Open Courseware เป็นต้น 

11) กำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพแก่ประชำชน เพื่อน ำไป
ประกอบอำชีพ 

11) มีกำรอบรมแก่ชุมชนเพื่อประกอบอำชีพ เช่น กำรนวด
แผนไทย เป็นต้น 

12) กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รบับริกำรทุกระดับอย่ำง
ทัดเทียม 

12) มีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรบริกำรวิชำกำรครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

13) กำรใช้วำรสำรส ำนักบริกำรวิชำกำร /  
E-Journal เพื่อเป็นแหล่งในกำรให้บริกำรวิชำกำรเพิ่มเติม 

13) จัดท ำวำรสำรส ำนักบริกำรวิชำกำรวำรสำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร รำย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม เผยแพร่และเปน็แหล่งใน
กำรให้บริกำรวิชำกำร  

14) กำรสร้ำงกลไกชักจูงบุคลำกรมหำวิทยำลัยให้เข้ำร่วม
ในพันธกจิบริกำรวิชำกำรให้มำกขึ้น 

14) มีกำรประสำนผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยเพื่อน ำองค์ควำมรู้ไปให้บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง 

15) กำรติดตำมประเมินผลกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำง
พันธมิตร แนวร่วมและเอกภำพของบุคลำกรในกำร
ให้บริกำรวิชำกำร โดยมีประสทิธิภำพ ประสิทธผิลในกำร
ด ำเนินงำน 

15) มีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

 
 
 

มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
และกำรอุทิศเพื่อสังคม 

ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
และนำนำชำติ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เป้าหมาย: เพื่อให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในกำรน้อมน ำเอำพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม 

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) กำรติดตำมกำรบริกำรวิชำกำรในชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว 
 

1) มีกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่น ำผลงำนวิจัย กำร
เรียนกำรสอน ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยท้องถิ่น วัฒนธรรม
มำบูรณำกำรในกำรบริกำรวิชำกำรในชุมชนต้นแบบ 

2) กำรจัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มเติม 

2) มีกำรจัดท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในของ
มหำวิทยำลัยในกำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ต้นแบบแห่งสุขภำวะ
ที่ดี ภำยใต้หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงกำรห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU Social Laboratory) 
ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลผลิตทำงด้ำนกำร
วิจัย กำรเรียนกำรสอน น ำไปสูก่ำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
บนพื้นฐำนของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลไกกำรประสำนงำนกบัเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ตลอดจนปรำชญ์ชำวบ้ำน 

4) มีกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือของชุมชน 
ภำครัฐและภำคเอกชน 

5) น้อมน ำพระรำชด ำริกำรพัฒนำสังคมมำใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ 

5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยใช้
หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6) กำรน ำมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่มหำวิทยำลัย
ต้นแบบของมหำวิทยำลัยที่มีสขุภำวะที่ดี 

6) มีกำรจัดท ำชุมชนต้นแบบในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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กลยุทธ์ท่ี 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร 
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรมีเครือข่ำยจำกมหำวิทยำลัยอื่น ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำ 
เอกชนประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมตลอดจนหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กำรสร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยไทยทั้งภำครัฐ 
เอกชน 

 มีกำรจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU: Memorandum of 
Understanding) ระหว่ำงส ำนักบริกำรวิชำกำรกับองค์กร
ต่ำงๆ 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกับภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร
เอกชน ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำค
ธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม 

มีกำรจัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับเครือข่ำย 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนองค์กรต่ำงประเทศ/
นำนำชำต ิ

มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรจ้ำง (TOR : Term of 
Reference) ระหว่ำงส ำนักบรกิำรวิชำกำรและหน่วยงำน
เครือข่ำย 

กำรสร้ำงรำยได้จำกควำมร่วมมือกับเครือข่ำย 4)  มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนฝึกอบรม
แบบบูรณำกำร 

กำรสร้ำงกลไกกำรให้ควำมส ำคัญกับคู่ควำมร่วมมือ 5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนในเครือข่ำยเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ  

 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558 

24 

กลยุทธ์ท่ี 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย : เพื่อให้ส ำนักบริกำรบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบันส่งเสริมศักยภำพของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์            
เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำค   
ลุ่มน้ ำโขง 

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน           ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
1) กำรสร้ำงส ำนักบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบัน
ชั้ น น ำของป ระ เทศและป ระ เทศในกลุ่ ม          
อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

1) มีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ตลอดจนหน่วยงำนของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

2) กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพ ระยะสั้น
และระยะยำว 

2) มีกำรจัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพทั้งระยะสั้นและระยะยำว
ให้แก่ประชำชน มีกำรจัดท ำงบประมำณเงินรำยได้จำกกำรใหบ้ริกำร
วิชำกำร 
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กลยุทธ์ท่ี 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบันชัน้น ำและเป็นที่ยอมรับระดับชำต/ินำนำชำติ มีควำมเข้มแข็ง 
ในกำรประสำนงำนและด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน เพือ่ชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรที่บริหำรงำน
ตำมแบบธรรมำภิบำล มีวิสัยทศัน์ตำมแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี  มีสุขภำวะและเป็นต้นแบบที่ดี มีควำมพร้อม
ในบทบำทในกำรปฏบิัติพันธกจิบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย 

1) กำรมีโครงสร้ำงของส ำนักบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบริหำร
จัดกำรที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผลปฏิบัติทุกพนัธกิจ
ของมหำวิทยำลัยได้ 

2) กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำรให้ม)ี 
จิตส ำนึกและ Competency ในกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อ
พร้อมต่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพ 

2) กำรมีภำระกำรท ำงำน (Job Description) ของ
บุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรบริกำรวิชำกำร มีควำม
ผูกพันกับองค์กร มีระบบกำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge 
Management) 

3) กำรสร้ำงใหส้ ำนักบริกำรวิชำกำรเป็นศูนย์ให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนวิชำกำรและเป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning 
Organization) ของสังคม 

3) กำรมีระบบสำรสนเทศควำมเชี่ยวชำญ/ช ำนำญของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยให้สำมำรถสืบค้นติดต่อ
ประสำนงำนจำกภำยนอกได้โดยง่ำย ตลอดจนมี
ฐำนข้อมูลควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

4) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

4) กำรมีระบบประชำสัมพันธท์ีม่ีประสิทธิภำพมีเครือข่ำย
กำรประชำสัมพันธ ์สำมำรถประชำสัมพันธ์ระบบกำร
ให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึง ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของชุมชนสังคม ทุกระดับ 

5) กำรประชำสัมพนัธ์กำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก 
 

5) กำรมีระบบ Website ที่มีประสิทธิภำพทั้งภำษำไทย
และภำอังกฤษ 

6) กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัตงิำนกับศูนย์/ส ำนัก บริกำร
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยชั้นน ำ 

6) มีกำรเปรียบเทียบกับผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรกับ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

7) กำรปฏิบัติพันธกจิกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

7) มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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การน าแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบัติ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

 

 จำกทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนส ำนักบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์         
เพื่อให้กำรน ำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย ส ำนักบริกำรวิชำกำรจึงได้ก ำหนดแนวทำงไว้ดังนี้ 

1. กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร     
สู่ งบประมำณ  มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ก ำหนด
งบประมำณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่ วไป  ส ำหรับ        
งำนบริกำรวิชำกำรวิชำกำร ที่ดูแลโดยส ำนักบริกำร
วิชำกำร ประมำณ 18 ล้ำนบำทต่อปี ดังนั้น กำรจัดท ำ
แผนงบประมำณและแผนงำน ต้องเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของคณะ -
กรรมกำรส ำนักฯ ซึ่งมีอธิกำรบดีเป็นประธำน และมี
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ใน ส ำข ำต่ ำ ง  ๆ  เป็ น ก ร รม ก ำ ร                        
มีคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีรองอธิกำรบดี            
ที่รับผิดชอบดูแลเป็นประธำน และคณบดีคณะต่ำงๆ  
ไม่ เกิน  7 คน เป็นกรรมกำรร่วมพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ โครงกำรจะด ำเนินงำนจะต้องสอดคล้องกับ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย แต่เนื่องด้วย
พั น ธกิ จ บ ริ ก ำร วิช ำก ำร  ที่ น ำ เส น อมี ม ำกก ว่ ำ
งบประมำณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ต้องจัดหำรำยได้มำ
สนับสนุนในกำรด ำเนินงำน 

2 . กำรมี เอกภำพของหน่ วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่ 
เป็ น ผู้ ด ำ เนิ น ก ำรห รื อป ระสำน งำน  (Organizer 
/Facilitator) กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ
ในมหำวิทยำลัย ดังนั้น ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร     
ต้องท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย  ในกำรให้บริกำรวิชำกำร        
แก่สังคม 

3. กำรมีวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์  กำรได้รับ 
กำรยอมรับและทีมงำนบริหำรที่ดีของผู้บริหำร บุคลำกร
ของส ำนักบริกำรวิชำกำรประกอบด้วย ข้ำรำชกำร 
พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำง
ชั่ วค รำว มี หั วหน้ ำส ำนั กงำนผู้ อ ำนวยกำร  เป็ น
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช ำสู งสุ ด  ผู้ บ ริ ห ำ รป ระก อบ ด้ ว ย 
ผู้อ ำนวยกำร มำจำกกำรสรรหำ และรองผู้อ ำนวยกำร 
โดยมวีำระในกำรบริหำร วำระละ 4 ปี ผู้อ ำนวยกำรและ
ทีมงำนจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์และภำวะ
ผู้น ำ ได้ รับกำรยอมรับจำกบุคคลและหน่วยงำน          
ทั้งภำยในภำยนอก ส่งผลให้กำรบริหำรส ำนักบริกำร
วิชำกำรมีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจ      
มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมีกำรน ำแผนกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

4. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร บุคลำกร คือผู้ร่วมปฏิบัติงำน          
ตำมทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ส ำนักบริกำร
วิชำกำร ดังนั้น บุคลำกรส ำนักฯ จะต้องมีจิตส ำนึก        
มีทักษะ มีจิตอำสำและมีจิตบริกำร (Service Mind) 
ผู้บริหำรต้องมีหน้ำที่สร้ำงและกระตุ้นให้บุคลำกรส ำนัก
บริกำรวิชำกำรมีทักษะตรงตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้ 
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7 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบบรหิำรจดักำรที่ดี     3 โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตบัณฑติที่ดี       2 โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ     3 โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรวิจัย      1 โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร    12 โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี    1 โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและระบบประกันคณุภำพ  1 โครงกำร 

ตัวชี วัด 
ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

กลยุทธ์หลัก 
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ทีสุ่ด                         

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุม่น้ ำโขง 

เป้าประสงค์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันเสริมสร้ำงศักยภำพของมนุษย์และพัฒนำ

ชุมชน อย่ำงยั่งยืนเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำร โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศ
ในภูมิภำค บนพื้นฐำนของควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง            
อันจะน ำไปสู่ กำรชี้น ำสังคมทำงปัญญำ กำรพัฒนำสังคมฐำนรำกให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการ 
ของส านักบริการวิชาการ 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แบ่งส่วนราชการ 
ภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีหน้ำที่รับผิดชอบ     

ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำย
ต่ำงๆ ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริกำร
สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  กำรประชำสัมพันธ์ 
รวมถึงกำรบริกำรสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักฯ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กลุ่ม
ภำรกิจประกอบด้วย ส่วนบริหำรและธุรกำร ส่วนคลัง 
ส่วนพัสดุ ส่วนประชำสัมพันธ์ และส่วนโสตทัศนูปกรณ์  

กลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการ
วิชาการ มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร ในด้ำนกำร
จัดท ำแผนปฏิบั ติ รำชกำร กำรให้บ ริกำรข้อมู ล
สำรสนเทศ ทั้งระบบฐำนข้อมูล กำรรวบรวมข้อมูล 
เพื่ อกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพ  ตลอดจน        
กำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย  เพื่ อ ให้ ก ำรด ำ เนิ น งำนของส ำนั กฯ             
มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กลุ่ม

ภำรกิจประกอบด้วย ส่วนสำรสนเทศ ส่วนนโยบำย
และแผน  ส่ วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และ            
ส่วนติดตำมและประเมินผล 

กลุ่ มภารกิ จบริการวิชาการ  มี หน้ ำที่
รับผิดชอบในกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรม
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน 
จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ 
รวมถึงกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมสัมมนำ 
โครงกำรพิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับ
งบประมำณสนับสนุนจำกหน่ วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงกำร
ตำมแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีกำรด ำเนินงำนหรือ
บริหำรโครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ค ำสั่ งที่ ได้รับกำรแต่งตั้ งเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยมี
หน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจประกอบด้วย ส่วนบริกำร
วิชำกำร และส่วนบริกำรฝึกอบรม  
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บุคลากรส านกับริการวิชาการ 
 

 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 43 คน บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (โครงกำร) ร้อยละ 27.91 
ของบุคลำกรทั้งหมด ส ำหรับวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 44.19          
ของบุคลำกรทั้งหมด รำยละเอียด ดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงจ ำนวนบุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่งและวุฒกิำรศึกษำ 

การจัดกลุ่มบุคลากร 
ตามประเภทต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี

1. ผู้บริหำร 4 4 - - - 

2. ข้ำรำชกำร 8 - 5 3 - 

3. ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - - - 1 
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ 4 - 3 1 - 
5. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้ 6 - 4 2 - 
6. พนักงำนรำชกำร 1 - - - 1 

7. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงินรำยได้ 7 - - 5 2 
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร 12 - 3 8 1 

รวม 43 4 15 19 5 
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ข้อมูลบุคลากรส านักบริการวิชาการ 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลบุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ผู้บริหาร 

1 ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์ 

2 ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร คณะวิทยำศำสตร์ 

3 ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์

4 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร คณะศิลปกรรมศำสตร ์

ข้าราชการ 

5 นำยธวัช รัตนมนตร ี หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
6 นำยบุญญฤทธิ ์สมบัติหลำย ที่ปรึกษำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

7 นำงพัชลีย์กำนต ์ประภำธนำสริิ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

8 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

9 นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์ หัวหน้ำส่วนบรหิำรและธรุกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

10 นำงประคอง เชียงนำงำม หัวหน้ำส่วนพัสด ุ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
11 นำยประภำพรณ ์ขันชัย หัวหน้ำส่วนประชำสัมพันธ ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
12 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 

13 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล 
หัวหน้ำส่วนควบคุมคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

14 นำงสำวชลำลัย วำนมนตรี หัวหน้ำส่วนติดตำมและประเมินผล กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
15 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ ์ หัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
16 นำยทิวำกร กำเจริญ หัวหน้ำส่วนโสตทัศนปูกรณ ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 

17 นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริมและ
พัฒนำบริกำรวิชำกำร 

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

18 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
19 นำยปำนเทพ เลี่ยวเทียนไชย หัวหน้ำส่วนบริกำรฝึกอบรม กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
20 นำงรชตวรรณ พรมภักด ี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
21 นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
22 นำงสำวพัชริดำ ใหลสุข นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

พนักงานราชการ 

23 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร พนักงำนธุรกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

ลูกจ้างประจ า 

24 นำงพรรณกร สีหำบุตร พนักงำนพิมพ์ดีด   กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้ 

25 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

26 นำงสำวศศิกำญจน์ ประสำรฉ่ ำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

27 นำงสำววรรณภำ สีดำพล นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

28 นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

29 นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง นักวิชำกำรเงินและบัญช ี กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

30 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะท้ำน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

31 นำยสุพันธ ์ขันตำ พนักงำนขับรถยนต ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 
32 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

33 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

34 นำยชำลี พรหมอินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

35 นำงสำวดำริกำ โนนศร ี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

36 นำงสำวน้ ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

37 นำงสำวขนิษฐำ เสนำขันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

38 นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

39 นำงสำวจุฑำมำส จันดี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

40 นำยณัฐพงษ์ สีเหลือง นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

41 นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

42 นำยพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิร ิ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

43 นำยทนงศักด์ิ พิลำค ำ คนงำน กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ส านักบริการวิชาการ 

 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน           
เปิดโอกำสให้ได้รับประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น กำรเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำรและหน่วยงำนอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของบุคลำกร 
ล าดับ หน่วยงานท่ีจัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 
1 ส่วนนโยบำยและแผน   

ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่องกำรทบทวนแผนกำรให้บรกิำร
วิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2558 (20-21 ตุลำคม 2558) 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

2 ส่วนบริหำรและธุรกำร  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้จำก 
ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและปัจจัยที่น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จของชุมชน  
(24 ธันวำคม 2557) 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

3 ส่วนบริหำรและธุรกำร  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำตัวชี้วัดสู่กำรปฏิบัติ
รำยบุคคล (7 พฤษภำคม 2558) 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

4 ส่วนบริหำรและธุรกำร  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำองค์กร (Organization  
Development : OD)  
(21-23 พฤษภำคม 2558) 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

5 ส่วนบริหำรและธุรกำร  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรวิเครำะห์พื้นที่เพื่อพัฒนำชุมชน 
(27 พฤษภำคม 2558) 

-กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
-กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
-หัวหน้ำส่วนงำนสังกัดกลุ่ม
ภำรกิจอ ำนวยกำร 

6 ส่วนบริหำรและธุรกำร  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่กำรท ำวิจัย
สถำบัน : R2R (28 พฤษภำคม 2558) 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 
4 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงเว็บไซต์และกำรบริหำรจัดกำร

เนื้อหำบนระบบรับฝำกเว็บด้วย 
WordPress  (6-7 พฤศจิกำยน 2557) 
 

นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย 
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ล าดับ หน่วยงานท่ีจัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ แนวปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนกำรแต่งต้ัง

ผู้บริหำรและต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 
(12 พฤศจิกำยน 2557) 

นำงสำวอุมำพร ปำลสำร 

6 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย ์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

กำรสัมมนำทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุนเพื่อรองรับกำรพฒันำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้ำ  
(3 กุมภำพันธ์ 2558) 

นำยธวัช รัตนมนตร ี

7 กองคลัง กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนโดยวิธีจ่ำยตรง  
(27 กุมภำพันธ์ 2558) 

นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง 

8 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย ์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพส ำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูงสำยสนับสนุนและ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเลขำนุกำรผู้บริหำร   
(7-8  พฤษภำคม  2558) 

นำงสำวน้ ำทิพย์ เวทย์วีระพงษ์ 

9 กองคลัง กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
(1, 10, 15, 28 กรกฎำคม 2558  
และ 6 สิงหำคม 2558) 

1.นำงประคอง เชียงนำงำม 
2.นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ 
3.นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง 
4.นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง 

10 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้ Microsoft Access 
2007-2010 (16-17 พฤษภำคม 2558) 

นำงวิภำดำ มีแวว 

11 กองอำคำรและสถำนที ่ กำรสัมมนำเครือข่ำยอนุรักษ์พลังงำน 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ.
2558 (20 สิงหำคม 2558) 

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 

12 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรบรหิำร
อุดมศึกษำระดับต้น  
(7-25 กันยำยน  2558) 

1.นำงประคอง เชียงนำงำม 
2. นำยประภำพรณ์ ขันชัย 

13 ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรใน
อุตสำหกรรมโรงแรม ท่องเที่ยวและบริกำร  
เพื่อยกระดับบริกำรสูส่ำกล”  
(13-14 สิงหำคม 2558) 

นำยปำนเทพ เลี่ยวเทียนไชย 

14 ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น โครงกำร “กำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพ
มำตรฐำนเส้นทำงกำรท่องเที่ยว กำร
บริกำรและกำรศึกษำดูงำน ขอนแก่น-
นครรำชสีมำ” (9-11 กันยำยน 2558) 

นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ 
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ล าดับ หน่วยงานท่ีจัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
15 ศูนย์อำเซียนศึกษำ  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
โครงกำรพัฒนำกำรของควำมสัมพันธ์
อำเซียน-จีน : กรณีศึกษำประเทศลุ่มน้ ำ
โขงหลังกำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน  
พ.ศ.2558 (18 กนัยำยน 2558) 

1.ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ 
2.นำยประหยัด สบืเมืองซ้ำย 

16 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย ์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
ดิจิตอล  ส ำหรบัผู้ปฏิบัติงำนดำ้น
เลขำนุกำรผู้บริหำร” (23 กันยำยน 2558) 

นำงสำวน้ ำทิพย์ เวทย์วีระพงษ์ 

17 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
ดิจิตอล  ส ำหรบัหัวหน้ำ ส ำนักงำน”  
(22 และ 28 กันยำยน 2558) 

นำยธวัช รัตนมนตร ี

18 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  มข. กำรประชุมชี้แจงกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง
สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนบัสนุน  
(29 กันยำยน 2558) 

1.ผศ.คมศร ลมไธสง 
2.นำยธวัช รัตนมนตร ี
3.นำงสำวอุมำพร ปำลสำร 

19 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มข. ประชุมเครือข่ำยบริหำรงำนบุคคล 
(29 กันยำยน 2558) 

1.นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์
2.นำงสำวอุมำพร ปำลสำร 
3.นำงสำววรรณภำ สีดำพล 

20 กองคลัง  มข. อบรมสัมมนำ “กำรพัฒนำควำมรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและพัสดุ”  
(3 กันยำยน 2558) 

1.นำงพชัลีย์กำนต์ ประภำธนำสริิ 
2.นำงประคอง เชียงนำงำม 
3.นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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  ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. หมวดงบประมาณแผ่นดิน 

1.1  กำรให้บ ริกำรวิชำกำรแก่สั งคม เพื่ อ
ประโยชน์ เชิงสำธำรณะ ได้รับงบประมำณทั้ งสิ้น 
15,000,000 บำท จ ำนวนโครงกำร 144 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 135 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
93.75 ขอขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรจ ำนวน 9 
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.25 มีผู้ รับบริกำรทั้ งสิ้น 
707,275 คน  มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมด         
อยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 91.07  

1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและรัฐบำล ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 
6 16 ,800  บ ำท  จ ำน วน โค รงกำร  12  โค รงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 12 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100    
มีผู้ เข้ำรับบริกำรทั้งหมด 490 คน มีควำมพึงพอใจ         
ในภำพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ  
89.01 

2. หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
 2.1  กำรให้บ ริกำรวิชำกำรโดยหลักสู ตร        
ของส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 
3 ,481 ,500  บำท  จ ำนวน โครงกำร  18 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100  
มีผู้ รับบริกำรทั้ งสิ้ น  1 ,092 คน  มี ควำมพึ งพอใจ          
ในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 
85.38  

2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริม- 
สร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 16,004,310 บำท จ ำนวน
โครงกำร 16 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 16 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 1,548 คน  
และมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ “มำก”         
คิดเป็นร้อยละ 89.80  

รำยละเอียดดังแผนผังโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
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2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก 
- งบประมำณทั้งสิ้น 16,004,310 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 16 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 16 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,548 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 89.80% 
 

2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของ
ส านักบริการวิชาการ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 18 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 18 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,092 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.38% 
 

1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
- งบประมำณทั้งสิ้น 618,800 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 12 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 12 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 490 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 89.01% 
 

1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 144 โครงกำร 
- โครงกำรที่แล้วเสร็จ 135 โครงกำร (93.75%) 
- โครงกำรที่ขอขยำยเวลำ 9 โครงกำร (6.25%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 707,275 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 91.08% 

2.งบประมาณเงินรายได ้1.งบประมาณแผ่นดนิ 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

ส านักบริการวิชาการ 

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.งบประมาณแผ่นดิน 
 

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558    

หมวดเงินงบประมำณแผ่นดินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บำท (สิบห้ำล้ำนบำท
ถ้วน) มีกำรจัดสรรงบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 19 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุด
โครงกำร ดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางที่ 8 โครงกำรชุดที่ 1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  

    จ ำนวน 85 โครงกำร งบประมำณ 10,115,000 บำท (สบิลำ้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้าโครงการ/

กิจกรรม 
งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
Smart Classroom: พัฒนำศกัยภำพครูสู่กำร
จัดกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

อ.ดร.อนุชำ โสมำบุตร 80,000 50 

2 
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วชิำชีพด้ำนกำรวัด
และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฯ 

อ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส 80,000 50 

3 
กำรพัฒนำศักยภำพครูดำ้นกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรยีนรู้และวิจยัฯ 

ผศ.ดร.จำรุณี ซำมำตย ์ 80,000 20 

4 
กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรสอนภำษำไทย
ของครูในโรงเรียน ตชด. 

ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์ 80,000 26 

5 
กำรพัฒนำศักยภำพดำ้นกำรใช้ภำษำจีนและ
ประยุกตว์ัฒนธรรมจีนในงำนทำงด้ำนธุรกิจ 

ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 80,000 57 

6 ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11 ดร.วำธีส ลีลำภัทร 80,000 180 

7 
กำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมเกษตรสู่
ชุมชน 

ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดำจันทร ์ 80,000 50 

8 มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งที่ 4 รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 80,000 116 

9 
ME สัมพันธ์สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ และบ่อน้ ำวน
อิสระเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 

ผศ.ดร.จุฬำภรณ์ เบญจปิยะพร 80,000 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

10 
พลังงำนทดแทน ลดรำยจ่ำยเสริมรำยได้ อยำ่ง
พอเพียง 

รศ.ดร.ธนำกร วงศ์วัฒนำเสถียร 80,000 60 

11 
กำรถำ่ยทอดควำมรู้อำคำรต้นแบบพลังงำน
สุทธิเป็นศูนย ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.เด่นพงษ ์สุดภักด ี 80,000 55 

12 ค่ำยยุวชนวิศวกรรม ครัง้ที่ 13 ดร.อธิป เหลืองไพโรจน ์ 80,000 150 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้าโครงการ/

กิจกรรม 
งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

13 
กำรบีบน้ ำมันจำกพืชน้ ำมันเพื่อน ำมำท ำ
ประโยชน์ในอุตสำหกรรม 

ผศ.พนมกร ขวำของ 80,000 52 

14 
กำรเสริมสร้ำงทักษะแรงงำนอีสำนก่อนกำร
ย้ำยถิ่นไปท ำงำนต่ำงประเทศระยะที่ 10 

ผศ.ดร.ดุษฎี อำยวุัฒน ์ 70,000 418 

15 
กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศ 

ผศ.ดร.มะลิวัลย ์บูรณพัฒนำ 200,000 200 

16 ร้ำนยำสร้ำงเสริมสุขภำพ น ำพำเลิกบุหร่ี รศ.สุณ ีเลิศสินอุดม 100,000 102 

17 
พัฒนำศกัยภำพทำงดนตรีไทยแก่เยำวชน 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2557 

ผศ.จตุพร สีม่วง 80,000 100 

18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก อ.ทพญ.อำรยำ ภิเศก 80,000 506 
19 ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกเหวง่เพดำนโหว่ รศ.ดร.ทัศนีย ์วังศรีมงคล 20,000 105 
20 งำนวันเกษตรภำคอีสำน ประจ ำปี 2558 ดร.จิรวัฒน ์ สนิทชน 300,000 593,574 

21 
 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร
ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้ำนอำชีพ
เกษตรกรรม 

ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ 250,000 250 

22 กำรจดักำรศัตรูพริกแบบบรูณำกำร ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 60,000.00 49 
23 กำรผลิตดำวเรืองปลอดภัยจำกสำรฆ่ำแมลง รศ.ดร.นุชรีย ์ศิร ิ 60,000.00 46 

24 กำรจดัฟำร์มจิ้งหรีดทีเ่หมำะสมเพื่อลดต้นทุน รศ.ดร.ยุพำ หำญบุญทรง 60,000.00 30 

25 แมลงในปศุสัตว์และกำรป้องกันก ำจดั ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช 60,000.00 40 

26 
กำรเพำะเล้ียง แปรรูป และพัฒนำอำหำร
โปรตีนจำกไหมอีรี-่แมลงกินได้สู่ชุมชน 

รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครำรัตน ์ 70,000.00 100 

27 
กำรจดักำรปัจจัยกำรผลิต และศตัรูในสวน
ยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 50,000.00 51 

28 กำรฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตแก่นตะวัน ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี 50,000.00 30 

29 เทคโนโลยีกำรผลิตมะมว่งและมะนำวนอกฤดู นำยสมยศ มีทำ 50,000.00 64 

30 กำรแก้ปัญหำกำรผลิตมะลิในฤดหูนำว ผศ.ดร.สุมนำ นีระ 40,000.00 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

31 กำรผลิตเห็ดเศรษฐกจิเพื่อเป็นอำชีพ รศ.ดร.วีระศักดิ ์ศักดิศ์ิริรัตน ์ 60,000.00 120 

32 
เทคโนโลยีกำรควบคุมโรคเมล็ดพนัธุ์และกำร
ผลิตต้นกล้ำที่แข็งแรงดว้ยเชื้อจุนลินทรีย์
ปฏิปักษ์ 

รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 80,000.00 72 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้าโครงการ/

กิจกรรม 
งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

33 
กำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรปลำ
และกำรผลิตสัตว์น้ ำต้นทุนต่ ำ 

ผศ.ดร.อรุณีพงศ ์ศรีสถำพร 80,000.00 32 

34 
กำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำน
กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ 

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล 70,000.00 55 

35 
กำรเลี้ยงโคอยำ่งมอือำชีพ เพื่อควำมยั่งยืน
ของท้องถิ่น 

ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม 70,000.00 55 

36 
กำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์มผลิตสตัว์ระดับ
ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ 

น.ส.ศรีนวล คณำนติย ์ 50,000.00 32 

37  เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นท่ี 5 น.ส.นริศรำ สวยรูป 50,000.00 55 

38 
กำรถำ่ยถอด "เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั" ส ำหรับ
ชำวนำ จังหวัดขอนแก่น 

รศ.ดร.วิทยำ ตรีโลเกศ 70,000.00 42 

39 
กำรจดัฝึกอบรมกำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับกำรเลี้ยง
และกำรแปรรูปไก่พื้นเมืองและสัตว์น้ ำ 

รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว 80,000.00 43 

40 กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิต่อคนจำกสัตว์เล้ียง รศ.น.สพ.ชูชำติ กมลเลิศ 60,000.00 813 

41 
กำรป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดกำร
สวัสดิภำพสัตว ์

รศ.ดร.บงกช นพผล 60,000.00 72 

42 
กำรใหค้วำมรู้ดำ้นกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นและ
กำรประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประสิทธภิำพสูงฯ 

น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง 80,000.00 162 

43 
กำรถำ่ยทอดควำมรู้ดำ้นกำรเลี้ยงและกำรใช้
ยำสัตว์น้ ำอยำ่งถูกวิธีเพื่อกำรผลิตปลำนิล
กระชังอนำมัย 

ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม 80,000.00 130 

44 
กำรใหค้ ำปรึกษำตำมหลักเกณฑว์ิธีกำรท่ีดีใน
กำรผลิตอำหำรแปรรูปจำกเนื้อสัตว ์

อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่ำวงษ ์ 50,000.00 92 

45 
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำนมดิบ
ของฟำร์มโคนมรำยย่อย 

ผศ.นสพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 80,000.00 160 

46 
 ค่ำยบรูณำกำรสัตวแพทย ์ครั้งที่ 10 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 

ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ 150,000.00 947 

47 
สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แหง่ชำติ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2558 

ผศ.ดร.สมเกียรต ิศรีจำรนัย 300,000.00 100,000 

48 
ค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจร (Science Tour) ครั้ง
ที่ 29 

ผศ.ดร.ปวีณำ พงษ์ดนตร ี 130,000.00 350 

49 
ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย    ครั้งที่ 9 

อ.ดร.กิติยำน ีอำษำนอก 80,000.00 130 

50 แพลงก์ตอนและแมลงน้ ำ ครัง้ที่ 5 อ.ดร.ศุจีภรณ ์อธิบำย 80,000.00 22 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้าโครงการ/

กิจกรรม 
งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

51 
ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 

ผศ.นิศำรัตน ์ตั้งไพโรจน์วงศ ์ 80,000.00 141 

52 
กำรบ ำบดัน้ ำทิ้งในชมุชนโดยใช้สำหร่ำยขนำด
เล็ก 

รศ.ดร.สุมนทิพย ์บุนนำค 50,000.00 25 

53 นักพฤกษศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งที่ 7 ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 80,000.00 33 

54 
ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม 80,000.00 122 

55 ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งที่ 21 อ.ดร.กัลยำ ศรีประทีป 80,000.00 70 
56 

 
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร ์

อ.ดร.กัลยำ กองเงิน 60,000.00 84 

57 
กำรวำดภำพเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร ์

ผศ.ดร.ปรียะวุฒ ิวัชรำนนท ์ 80,000.00 18 

58 
กำรสร้ำงสำรสนเทศของชุมชนเพือ่กำรพร้อม
รับกับกำรเป็นสมำชกิสังคมอำเซยีน 

ผศ.ปรำโมทย ์ครองยุทธ 80,000.00 57 

59 
คณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรท ำโครงงำนคณิต
สำสตร์ ส ำหรับครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที1่ 

ผศ.ดร.ค ำสิงค ์นนเลำพล 70,000.00 55 

60 
ผู้น ำเยำวชนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อม 

อ.ดร.ศรัณย ์เกียรติมำลีสถิตย์ 70,000.00 61 

61 
กำรจดัแสดงพิพิธภัณฑช์ิ้นเนื้อทำงพยำธวิิทยำ
ประกอบกำรให้ควำมรูเ้กี่ยวกับโรคมะเรง็ที่
ส ำคัญ 

นำงพันเพชร น้อยเมล์ 60,000.00 100 

62 
กำรพัฒนำทักษะกำรประมวลผลและแปลผล
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิำร  

รศ.กุลนภำ ฟู่เจริญ 80,000.00 100 

63 
กำรส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
บนฐำนของสุขภำวะองค์รวม 

รศ.อรวรรณ บุรำณรักษ ์ 80,000.00 53 

64 
กำรตรวจกำรท ำงำนของเอนไซมอ์ะเซทิล
คอลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร ปีท่ี 3 

รศ.ดร.จุรีรัตน ์ดำดวง 80,000.00 70 

65 กฎหมำยสู่ชมุชน อ.อุษณีย ์ตันสูงเนิน 25,000.00 212 
66 พี่สอนน้อง กีฬำอำเชยีนเพื่อชมุชน ผศ.จรูญศักดิ ์พันธวิศษิฏ์ 80,000.00 600 

67 
กำรจดักำรเรียนกำรสอนในเชิงบรูณำกำรโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ดร.เชวงศกดิ ์พฤกษเทเวศ 40,000.00 36 

68 
ภำษำองักฤษเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพ
เบื้องต้นเพื่อเตรยีมควำมพร้อม AEC  

อ.ชญำชล เชื้อนนท์ 80,000.00 364 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
หัวหน้าโครงการ/

กิจกรรม 
งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

69 สัปดำห์วิชำกำร ผศ.ดร.อนุชำ นิลประพันธ ์ 250,000.00 907 

70 
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและให้ควำมรูใ้น
กำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ 

อ.อชิระ หิรัญตระกูล 70,000.00 150 

71 
กำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปหมูยอเพื่อ
สุขภำพสู่ชุมชน 

ดร.ณัฐจรีย ์จิรัคคกุล 80,000.00 30 

72 
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP   

ผศ.ดร.กฤษดำ ค้ำเจริญ 80,000.00 62 

73 ค่ำยเยำวชนลุม่น้ ำโขงรักษ์ส่ิงแวดล้อม ครั้งที่ 2 ดร.นฤมล ผิวเผ่ือน 80,000.00 50 

74 
กำรพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร
เพื่อกำรสร้ำงนวตักรรมให้กับชมุชนต้นแบบ 

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน 80,000.00 15 

75 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร  

ดร.นำรำ กิตติเมธีกุล 80,000.00 10 

76 
ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ึงต ำบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)   

ดร.ธีระวัฒน ์เจริญรำษฎร ์ 80,000.00 64 

77 
สืบสำนและอนุรักษ์ประเพณวีัฒนธรรมไทย 
ลงแขกเกี่ยวข้ำวนำนำชำติ ครั้งที่ 7  
ประจ ำปี 2557 

ผศ.มำนิตย ์ผิวขำว 70,000.00 413 

78 ส่งเสริมสุขภำพ ชุมชนคนหนองคำย ดร.ธนัญชัย ดำศร ี 150,000.00 218 

79 
กำรส ำรวจรังวัดมรดกสถำปัตยกรรมพื้นถิ่น
แบบ Vernadocฯ 

ผศ.อธิป  อุทัยวฒันำนนท ์ 70,000.00 30 

80 กำรจดักำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในชมุชน ผศ.ดร.ชัชวำล กีรติวรสกุล 80,000.00 40 
81 กำรพัฒนำหมู่บ้ำนต้นแบบกำรจดัสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.รุจิรำ ดวงสงค ์ 80,000.00 60 

82 
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในกำรพัฒนำ
อนำมัยส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมัย 

รศ.ดร.ดำริวรรณ เศรษฐธีรรม 80,000.00 71 

83  โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบรหิำรจัดกำร ผ.อ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
3,000,000.0

0 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

84 
กำรเผยแพร่ควำมรู้มหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่
ชุมชน 

ผ.อ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 50,000.00 - 

85* 
เจ้ำบำ้นน้อย(ยวุมัคคุเทศก์) เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวและกำรส่ือควำมหมำยท้องถิ่น 

ศ.ดร.ละออศร ีเสนำะเมือง 80,000.00 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

รวมทั้งสิน้ 
 

10,115,000.00 704,196 

*หมายเหตุ โครงกำรที่ 85 ขอขยำยเวลำด ำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
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ตารางที่ 9 โครงกำรชุดที่ 2: โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
    จ ำนวน 33 โครงกำร งบประมำณ 2,030,000 บำท (สองล้ำนสำมหมื่นบำทถ้วน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
กำรผลิตสื่อมัลติมเีดีย (Multi Media)  
บนระบบปฏิบัติกำร Android ส ำหรับครู 

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล 100,000.00 75 

2 
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจดักำรท่ีพักสัมผัส
วัฒนธรรม (Home-stay)   

ผศ.ดร.ฐิรชญำ มณเีนตร 80,000.00 48 

3 
The ASEAN Civil Engineering Student 
Exchang Project 

ผศ.ดร.รัตมณี นันทสำร 80,000.00 62 

4 
กำรอบรมภำษำไทยส ำหรับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ 

ผศ.ดร.รัตนำ จันทร์เทำว ์ 80,000.00 50 

5 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น สู่
กำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืน 

ผศ.เพ็ญพันธ ์เพชรศร 80,000.00 130 

6 ศิลปะไร้ก ำแพง : Art No Wall ผศ.ธวัชชยั ช่ำงเกวียน 80,000.00 20 

7 
กำรจดัท ำบัญชคีรัวเรือนในอำชีพกำรเกษตร
เพื่อบริหำรจัดกำรฯ 

ผศ.ดร.สุภำภรณ์ พวงชมภู 50,000.00 30 

8 
กำรผลิตวัสดุปรับปรุงดินและชุดควำมรู้เกษตร
ผสมผสำน เพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร
อย่ำงยั่งยืน 

ดร.นิสิต ค ำหล้ำ 70,000.00 42 

9 
กำรผลิตยำส ำหรับสัตวเ์พื่อเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

อ.จรีรัตน ์เอี่ยมสะอำด 80,000.00 34 

10 กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้ำ รศ.กัลยำ เจือจันทร ์ 80,000.00 65 
11 อันตรำยจำกยำฆำ่แมลง จริงหรอืโกหก ปีท่ี 11 รศ.ดร.ศักดำ ดำดวง 80,000.00 86 

12 
 วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำวะที่ดแีละพึ่งพำตนเอง
อย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.รัชดำภรณ ์เบญจวัฒนำนนท์ 80,000.00 100 

13 
พี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดควำมยัง่ยืนแกช่มรมคนปวด
หลังและปวดข้อต่ำง ๆ   

รศ.ดร.รุ้งทิพย ์พันธุเมธำกุล 80,000.00 50 

14 
ส่งเสริมจิตอำสำเพื่อสุขภำพทำง
กำยภำพบ ำบัดเบื้องต้นแบบองคร์วมในชุมชน 

ผศ.พิสมัย มะลิลำ 80,000.00 98 

15 
กำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อลดควำมเส่ียงต่อภำวะ
เมแทบอลิกซินโครม 

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร 80,000.00 153 

16 
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและกำรป้องกันควำม
เจ็บป่วยแก่ประชำชนวัยผูใ้หญ ่บ้ำนโนนม่วง 

รศ.อัมพรพรรณ ธีรำนุตร 120,000.00 150 

โครงการชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้อ านวยการส านกับริการ-

วิชาการ 
480,000.00  

17 ควำมร่วมมือออกแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

ภัณฑ์ชุมชนนำอ้อ 

18 
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

19 แลกเปล่ียนเรียนรู้ มข.-มอ. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

20 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียงชมุชนจำก
กลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  74 

21 
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

22 
โครงกำรวิเครำะห์พ้ืนท่ีหำควำมต้องกำรของ
ชุมชน (เทศบำลเมืองศิลำ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

23 
โครงกำรพัฒนำศกัยภำพศูนย์เดก็เล็กฯ ระยะที่ 
1 (รังกำใหญ่) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

24 
โครงกำรพัฒนำศกัยภำพศูนย์เดก็เล็กฯ ระยะที่ 
2 (รังกำใหญ่) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

25 ค่ำบริหำรจดักำรโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

โครงการอ าเภอ มข.พัฒนา 
ผู้อ านวยการส านกับริการ-

วิชาการ 
250,000  

26 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียงชมุชนจำก
กลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  42 

27 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเส่ียงชมุชนจำก
กลุม่โรค NCDs ครั้งที่ 3 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  130 

28 
โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำย ุระยะที่ 3 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  77 

29 
โครงกำรประยกุตใ์ช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกำร
เรียนรู้ฯ (โนนม่วง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  70 

30 
โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำย ุระยะที่ 3 (บ้ำนโต้น) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  22 

31 
โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำย ุระยะที่ 3 (รังกำใหญ)่ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

32 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรู้อ ำเภอ มข. พฒันำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   
33 ค่ำบริหำรจดักำรโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

รวมทั้งสิน้ 2,030,000.00 1,608 
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ตารางที่ 10 โครงกำรชุดที่ 3: โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
      จ ำนวน 14 โครงกำร งบประมำณ 1,355,000 (หนึ่งล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
กำรสร้ำงเครือขำ่ยและพัฒนำภำวะผู้น ำเพื่อ
กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม (SCML)  

อ.ดร.ดำวรวุรรณ ถวิลกำร 80,000 35 

2 
กำรพัฒนำควำมรว่มมือทำงเศรษฐกจิของ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจฯ 

ผศ.ดร.ชื่นจิต อังวรำวงศ ์ 80,000 21 

3 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และตรำสินค้ำส ำหรับ
วิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

รศ.ดร.เพ็ญศร ีเจริญวำนชิ 80,000 18 

4 
กำรพัฒนำศักยภำพและกำรส่งเสริมสร้ำง
เครือข่ำยผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไมซ์และ
บริกำรในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงเพือ่รองรับ AEC 

ดร.พัชรำภรณ์  มหำสุวีระชยั 80,000 53 

5 

กำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจไมซ ์สถำนท่ีจัดงำนและอเีวน้สู่ประชำคม
อำเซยีน(MICE Business, Venue and Event 
Management towards AEC) 

ดร.จินณพัษ ปทุมพร 80,000 42 

6 
กำรอบรมภำษำไทยส ำหรับชำวตำ่งประเทศที่
กรุงฮำนอย ประเทศเวยีดนำม 

ดร.อุมำรินทร์ ตุลำรักษ ์ 100,000 31 

7 
วิธีกำรส ำรวจและตรวจสอบคุณภำพน้ ำบำดำล
เพื่อประเมินศักยภำพฯ 

รศ.ดร.ศรัญญำ พรหมโคตร ์ 100,000 128 

8 
อบรมเชงิปฏิบัติกำรกำรถำ่ยภำพเชิง
วัฒนธรรม : วิถชีีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

อ.วิจิตร วินทะไชย 100,000 117 

9 
กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์ศิลปะดิน
เผำในอนุภำคลุ่มน้ ำโขง : ไทย-ลำว 

ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว 100,000 28 

10 
กำรวเิครำะห์พ้ืนท่ีเพื่อวำงแผนพัฒนำกำร
เกษตรในประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

ศ.ดร.อนันต์ พลธำน ี 80,000 15 

11 
ควำมร่วมมือในกำรดแูลรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วย
ปำกแหวง่เพดำนโหว ่แบบสหวิทยำกำร 

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชำวน์ชื่น 150,000 65 

12 
บ้ำนป่ำหัด:ปัวต้นแบบเพื่อสนับสนุนกำรปรับ
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพฯ 

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ ์ ไชยะกุล 80,000 30 

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขงและประชาคมอาเซียน 

ผู้อ านวยการส านกับริการ-
วิชาการ 

245,000 30 

13 
ควำมร่วมมือทำงวชิำกำร กำรบริหำร
สถำนศึกษำเพื่อกำรพ่ึงพำตนเอง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  18 

14 ค่ำบริหำรจดักำรโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   
รวมทั้งสิน้ 1,355,000 601 
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ตารางที่ 11 โครงกำรชุดที่ 4: โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
       จ ำนวน 12 โครงกำร งบประมำณ 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)  

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 ทันตกรรมพระรำชทำน ผศ. ฑีฆำย ุพลำงกรู จอร์นส 50,000 160 

2 
กำรสร้ำงผลิตภัณฑช์ุมชนเพื่อใช้เป็นยำ
ภำยนอกส ำหรับสัตว ์

ผศ.จรีรัตน ์เอี่ยมสะอำด 50,000 30 

3 

พัฒนำโรงเรยีนดีมีประสิทธิผลสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียงใน
โรงเรียนพระรำชด ำร ิ3 โรงเรียนในพ้ืนท่ี อ.
หนองสองห้อง 

นำยเชษฐำ โพธิ์ประทับ 50,000 80 

4 
กำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคณุภำพชีวติ
ด้ำนสุขภำพ (โครงกำรต่อเนื่อง Area-based) 

ผศ.ดร.นิลำวรรณ ฉันทะปรีชำ 40,000 70 

5 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำพัฒนำเทคนคิกำร
สอนของครูกลุ่มสำระวิชำภำษำไทยแก้ปัญหำ
นักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ "ยำงค ำ 
Model" 6 โรงเรียน (Area-based) 

ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธุ์ 47,000 30 

6 
กำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร
โดยกำรมีส่วนร่วม (โครงกำรต่อเนื่อง Area-
based) 

สนง.พรด. ร่วมกับคณะ
เกษตรศำสตร์และคณะ

วิทยำศำสตร ์
126,000 

ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

7 
กำรพัฒนำต้นแบบกำรเกษตรผสมผสำน 
(โครงกำรต่อเนื่อง Area-based) 

สนง.พรด.ร่วมกับคณะ
เกษตรศำสตร์ 

195,000 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

8 
กำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม 
(Area-based) 

สนง.พรด.ร่วมกับคณะ
วิทยำกำรจดักำร 

84,000 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

9 
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนแบบองค์รวมโดย
กำรน้อมน ำรูปแบบกำรพัฒนำในโครงกำร
พระรำชด ำริมำปฏิบัต ิ

สนง.พรด.ร่วมกับคณะ
ศึกษำศำสตร์, เกษตรศำสตร์ 

และวิทยำกำรจัดกำร 
134,500 

ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

10 
กำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้และประชำสัมพันธ์
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในรูปแบบ
ต่ำงๆ 

ส ำนักงำน พรด. 151,525 
ขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำร 

11 
กำรจดัท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์โครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิในรูปแบบต่ำงๆ 
และนิทรรศกำรงำนวันวิทยำศำสตร์  

ส ำนักงำน พรด. 30,000 500 

12 
งบบริหำรส ำนักงำนฯ (เงินเดือนลูกจ้ำง 4 คน 
ตั้งแตตุ่ลำคม 2557-กันยำยน 2558 

ส ำนักงำน พรด. 541,375 - 

รวมทั้งสิน้ 1,500,000.00 870 

*หมายเหตุ โครงกำรที่ขอขยำยเวลำกำรด ำเนินกำรจะด ำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยใน 6 เดือน 
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1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและรัฐบาล  
กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล เป็นกำรด ำเนินงำนที่ ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำรจัดอบรมตำมหลักสูตรอบรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท 
(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 12 โครงกำรกำรให้บริกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคดิเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้อ านวยการส านกับริการ-
วิชาการ 

616,800.00  

1 โครงกำรวิเครำะห์พ้ืนท่ีหำควำมต้องกำรของ
ชุมชน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  59 

2 โครงกำรกำรศกึษำระบบน้ ำเพื่อกำรเกษตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

3 โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำแบบหลำยชนิด
รวมกันเพือ่ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  56 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำว ผัก ปลอด
สำรพิษฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  90 

5 โครงกำรหมอพื้นบ้ำน /สมุนไพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  55 

6 ติดตำมโครงกำรระบบน้ ำเพื่อกำรเกษตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  40 

7 โครงกำรปลูกผักปลอดสำรพิษฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  50 

8 โครงกำรหมอพื้นบ้ำน /สมุนไพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  40 

9 โครงกำรผลิตสำรอินทรียใ์ชใ้นกำรเกษตรฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  40 

10 โครงกำรศกึษำดงูำนกำรปลูกพืชและเล้ียงสัตว์
เพื่อสร้ำงรำยได้ฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  60 

11 กิจกรรมประชุมสรุปผลกำรด ำเนนิโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   

12 ค่ำบริหำรจดักำรโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร   
รวมทั้งสิน้ 616,800.00 490 
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2.งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 

กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำร งบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท 
(สำมล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 13 โครงกำรกำรให้บริกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 15 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 240,000.00 91 

2 
Risk Management : กำรบริหำรควำมเส่ียงใน
กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นวชิำชพี รุ่นที่ 22 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 273,000.00 90 

3 
กำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและฉุกเฉิน ส ำหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง/ไต
วำย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 247,500.00 57 

4 
กำรพัฒนำระบบเวชระเบยีนทำงกำรพยำบำล
อย่ำงเป็นองค์รวม รุ่นที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 168,000.00 56 

5 
กำรพัฒนำระบบเวชระเบยีนทำงกำรพยำบำล
อย่ำงเป็นองค์รวม รุ่นที่ 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 123,000.00 40 

6 กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 16 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 234,000.00 81 

7 
กำรจดักำรรำยกรณี : กำรพฒันำแผนกำรดูแล
ผู้ป่วยรำยกรณี รุ่นที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 189,000.00 63 

8 
สมรรถนะพยำบำลวิชำชีพเครื่องมือประเมิน
กับผลลัพธ์ควำมปลอดภัยในผู้ปว่ย รุ่นที่ 5 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 201,000.00 67 

9 
พิธีกรและพิธีกำรส ำหรับส่วนรำชกำรและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 193,500.00 46 

10 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรพยำบำลข้ำงเตยีง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 138,000.00 46 

11 
กำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและฉุกเฉิน ส ำหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง/ไต
วำย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 328,500.00 73 

12 เพิ่มศักยภำพพยำบำลวิชำชีพดำ้นฉุกเฉิน  
รุ่นที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
105,000.00 35 

13 
Risk Management : กำรบริหำรควำมเส่ียงใน
กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นวชิำชพี รุ่นที่ 23 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 234,000.00 78 

14 กำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 297,000.00 99 

15 
กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพ รุ่นที่ 17 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 162,000.00 54 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

16 
กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพ รุ่นที่ 18 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 114,000.00 38 

17 
กำรจดักำรรำยกรณี : กำรพัฒนำแผนกำรดูแล
ผู้ป่วยรำยกรณี รุ่นที่ 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 81,000.00 27 

18 
สมรรถนะพยำบำลวิชำชีพเครื่องมือประเมิน
กับผลลัพธ์ควำมปลอดภัยในผู้ปว่ย รุ่นที่ 6 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 153,000.00 51 

รวมทั้งสิน้ 3,481,500.00 1,092 

 
2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก โดยได้รับงบประมำณ
ทั้งสิ้น 16,004,310 บำท (สิบหกล้ำนสี่พันสำมร้อยสิบบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 14 โครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
1 ผู้น ำยุคใหม่เครือข่ำยอำเซียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 522,500.00 53 
2 ผู้น ำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 259,600.00 44 
3 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรท ำงำนของบุคลำกร

ในองคก์รสู่ประชำคมอำเซยีน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 360,000.00 

76 

4 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
104 

5 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
99 

6 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 3 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
98 

7 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 4 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
92 

8 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 5 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
91 

9 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 6 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
120 

10 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 7 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,669,030.00 
100 

 
11 

งำนประชมุวชิำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที ่
5 "กลยุทธ์กำรพัฒนำห้องสมุดส ำหรับคนรุ่น
ใหม"่ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 771,000.00 400 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
12 กำรสร้ำงและพฒันำผู้ให้บรกิำรธรุกิจ

อุตสำหกรรม (Service Provider) : BMC 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 320,000.00 

10 

13 กำรพัฒนำที่ปรึกษำดำ้นกำรศึกษำ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ (Value Chain 
Approach) : VCA 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 320,000.00 
11 

14 โครงกำรพัฒนำถนนคนเดินเชียงคำนใหเ้ป็น
ถนนวัฒนธรรมฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 450,000.00 
 

15 โครงกำรส ำรวจแนวทำงกำรจัดกำรพ้ืนท่ีจอด
รถยนต ์

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 450,000.00 
 

16 โครงกำรผู้น ำท้องถิ่นยคุใหม ่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 868,000.00 250 
รวมทั้งสิน้ 16,004,310.00 1,548 
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ผลการด าเนินงานงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.งบประมาณแผ่นดิน 
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสำธำรณะ โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000 บำท            
(สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) มีกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 144 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 135 
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 93.75 และขอขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรอีกจ ำนวน 9 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.25          
มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 707,275 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 93.75 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1      
 

ตารางที ่15 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใชจ้่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 

ชุด
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1 
โครงกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยจีำกผลงำน    
จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

10,115,000.00 9,735,193.43 379,806.57 85/81 704,196 92.12 

2 
โครงกำรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2,030,000.00 1,984,121.82 45,878.18 33/33 1,608 91.85 

3 
โครงกำรควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรร่วมกับประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

1,355,000.00 1,304,097.70 50,902.3 14/14 601 91.09 

4 
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

1,500,000.00 803,586.00 696,414 12/7 870 89.24 

รวมทั้งสิน้ 15,000,000.00 13,826,998.95 1,173,001.05 144/135 707,275 91.07 
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2. การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
 

กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล โดยด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและรัฐบำล โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบำทถ้วน)              
มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 12 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 12 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100          
มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 490 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็น  ร้อยละ 89.01 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางที ่16 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใชจ้่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำร            
แบบไม่แสวงหำก ำไร  

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ 
(ร้อยละ) งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1. โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนตำมแนวคิดเศรษฐกจิ
พอเพียง 

616,800.00 443,322.65 173,477.35 12/12 490 89.01 

รวม 616,800.00 443,322.65 173,477.35 12/12 490 89.01 
 

 
3. การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
 
 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท             
(สำมล้ำนสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) มีโครงกำรทั้งสิ้น 18 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร          
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,092 คน ซึ่งมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.38 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 
                    
ตารางที่ 17 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใชจ้่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำร        

โดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ) งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1.กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมของ
ส ำนักฯ 

3,481,500.00 2,503,405.31 969,094.69 18/18 1,092 85.38 

รวม 3,481,500.00 2,503,405.31 969,094.69 18/18 1,092 85.38 
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4. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
 
 โครงกำรประเภทที่ 4 : กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก งบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 16,004,310 บำท (สิบหกล้ำนสี่พันสำมร้อยสิบบำทถ้วน) มีโครงกำรทั้งสิ้น           
18 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 1,549 คน ซึ่งมี                    
ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.80 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการ 

   การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ) งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1. โครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก   

16,004,310.00 12,776,517.08 3,227,792.92 16/16 1,548 89.80 

รวม 16,004,310.00 12,776,517.08 3,227,792.92 16/16 1,548 89.80 
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สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ของส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ดังนี้ 
 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- จ ำนวนทั้งสิ้น 144 โครงกำร 
- งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000 บำท 
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 707,275 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.08 

1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและรัฐบาล 
- จ ำนวนทั้งสิ้น 12 โครงกำร 
- งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 490 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.01 

 
2. งบประมาณเงินรายได้ 

2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
- จ ำนวนทั้งสิ้น 18 โครงกำร  
- งบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 1,092 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.38 

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
- จ ำนวนทั้งสิ้น 16 โครงกำร  
- งบประมำณทั้งสิ้น 16,004,310 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 1,548 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.80 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเด่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม 
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และท ำนุบ ำรุง  
     ศิลปวัฒนธรรม 

      ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เสริมสร้างสายใย ด้วยหัวใจแห่งการให้บริการวิชาการ 

 

ส านักบริการวิชาการ ได้ รับจัดสรรงบ 
ประมาณในการด าเนิน โครงการชุมชนต้นแบบ
เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง  ม ห า วิท ย าลั ย ขอน แก่ น              
ซึ่งด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
 โดยเป็นการน า เอาวิทยาการและองค์
ความรู้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกเผยแพร่           
สู่ ชุมชน  โดยก าหนดด า เนิ นการในพื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก ซึ่งส านักบริการ
วิชาการ มีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
13 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดหนองบัวล าภู  จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดหนองคาย  

โดยหลักการด าเนินการนั้น ได้น้อมน า
ทฤษฏี ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างในแต่ละพื้นที่  ท าให้เกิดความเชื่อมั่ นและมี       
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และน าความรู้ไปต่อยอด 
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
น าชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน  

 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน  ำโขง 
เครือข่ายบริการวิชาการร่วมพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินโครงการ 

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศลุ่ม
น้ าโขง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการน าองค์
ความรู้และวิทยาการของมหาวิทยาลัย  ขอนแก่น 
เผยแพร่และร่วมกันบูรณาการวิชาการกับหน่วยงานที่มี

ความร่วมมือร่วมกัน  ซึ่งมีการบริการวิชาการ ทั้งใน
รูปแบบการอบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ           
โดยการด าเนินการจัดอบรมแต่ละหลั กสู ตรนั้ น           
ได้ด าเนินการตามความต้องการของหน่ วยงาน         
ซึ่งมุ่งเน้นการการเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษา
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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อ ำเภอ มข.พัฒนำ 
พัฒนาอ าเภอ มข. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภายใต้ ความร่วมมื อของมหาวิทยาลั ย 

ขอนแก่น และส่วนราชการภายในจังหวัดขอนแก่น           
ได้ร่วมกันก าหนดพื้นที่ในการให้บริการวิชาการระดับ
อ าเภอ โดยใช้ชื่อ “อ าเภอ มข.พัฒนา” ซึ่งได้ก าหนด
พื้นที่เป้าหมายคือ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และ
ได้มอบหมายให้ส านักบริการวิชาการ เป็นหน่วยงาน
หลัก ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ 
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวนหนึ่ง 

จากการด าเนินงาน โครงการ อ าเภอ มข.
พัฒนา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และหน่วยงานเครือข่ายได้ร่วมกันด าเนินโครงการต่างๆ 
ทั้งในด้านการเกษตร สาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคม โดยการให้บริการวิชาการตามความต้องการ
ในชุมชนในแต่ละด้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน
และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
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ถอดบทเรียนชุมชน เผยแพร่องค์ควำมรู้ 
เผยแพร่และสะท้อนผลการด าเนินงาน การให้บริการแก่สังคม 

 

ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการถอด -
บทเรียนชุมชน เพื่อสะท้อนผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สั งคม  ในพื้ นที่ ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มผู้น า
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามโครงการ  
ที่ประสบความส าเร็จและยั่งยืนในชุมชน เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์การท างานร่วมกับชุมชน เป็นบทเรียน
ต้นแบบของการด าเนินโครงการบริการวิชาการใน
ชุมชนและเป็นแนวทางที่ดีส าหรับการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
สานสัมพันธ์ สานสายใย อีสาน-ใต้  

 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน         
ได้จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการตั้งแต่           
ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาและได้ด า เนินการมาแล้ว             
67 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยและมีความตึงเครียด เป็นการชั่วคราว 

พร้อมทั้ งมีกิ จกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  มีการส่งเสริมการสร้าง
สมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ 
พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย พร้อมทั้ งกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ส านัก
บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจ านวน 7 รุ่น ซึ่งผู้ เข้า
อบรมและส านักงาน ก.พ. ชื่นชมเป็นอย่างดี 

 

  
 

  
 

  

ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม 
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล 
เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาการพยาบาล ได้ก าหนดหลักสูตรการอบรม
ทางการพยาบาลหลายหลักสูตร โดยเชิญวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทฤษฏี เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน น าไปสู่การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ
ด้านสุขภาพ น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิจสะสม เพื่อ
ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดจ้ัดอบรมจ านวน 18 หลักสูตร  
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สืบสำนประเพณีไทย สร้ำงสำยใย สำยสัมพันธ์ สู่ชุมชน 

 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน       
ท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี 
พร้อมทั้งร่วมส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมท าบุญ      
ตักบาตรในโอกาสสถาปนาคณะ/หน่วยงานต่างๆ  

และอีกหนึ่งภารกิจของส านักบริการวิชาการ คือการได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภากาแฟสีหราช 
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัย และร่วมกันด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

  
 

  
 

  

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการด้านการบริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานของส านักบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล จึงจ าเป็นต้องมีการท างานเป็นเครือข่าย ซึ่งส านักบริการวิชาการ ได้มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักบริการวิชาการ ได้มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ านวน 6 ชุด บันทึกข้อตกลง
สัญญาจ้าง (TOR) จ านวน 6 ชุด และสัญญารับทุน จ านวน 1 ชุด และความร่วมมือกับเครือข่ายบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนควำมร่วมมือทำงวชิำกำร 
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ส ำนักบริกำรวิชำกำรสู่กำรเปลี่ยนแปลง 

ก้าวสู่การเป็นส านกับริการวิชาการ 
 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันอังคารที่           
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์บริการวิชาการ” เป็น “ส านักบริการวิชาการ” และเป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเริ่มใช้ชื่อ “ส านักบริการวิชาการ” ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นมา 
 

เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร 
เพื่อการเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพ 

ส านักบริการวิชาการ ได้พัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม 
ประชุมสัมมนา เชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ โดยส านักบริการวิชาการด าเนินการเป็นผู้จัดหรือส่งบุคลากร            
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ซึ่งส านักบริการวิชาการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็น
ฟันเฟืองส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อพัฒนาลุคลากรให้มีประสิทธิภาพและองค์กรประสบความส าเร็จ 

  
 

 

 

ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กร 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
“ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล 

ด้วยสำยใยของส ำนักบริกำรวิชำกำร” 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

 ที่ปรึกษำ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกลูพิพัฒน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
  นายธวัช รัตนมนตร ี    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
  นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย   ที่ปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ 
 

 แหล่งข้อมูล 
  นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิร ิ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
  นางวิภาดา มีแวว    หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ 

 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
 นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์   หัวหน้าส่วนบรหิารและธรุการ 
 นางสาวกาญจนา บุศรีค า   หัวหน้าส่วนคลัง 
 นางประคอง เชียงนางาม   หัวหน้าส่วนพัสด ุ
 นายประภาพรณ์ ขนัชัย   หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ ์
 นายทิวากร กาเจริญ    หัวหน้าส่วนโสตทัศนปูกรณ์ 
 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ   หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล  หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 นางชลาลัย ภูโทถ้ า    หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 นางสาวลลดา สินธุพนัธ์   หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ 
 นายปานเทพ เลี่ยวเทียนชยั   หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม 

 

 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 

 ออกแบบปกและรูปเล่ม 
  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 
เผยแพร:่ พฤศจิกายน 2558 




