บทสรุปผู้บริหาร
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนงำนและดำเนินงำน
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลัก ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 36,266,532.17 บำท
เป็นงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 16,054,700.00 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จำนวน 20,171,832.17 บำท
ซึ่งกำรดำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งออกเป็น 2 หมวดงบประมำณ ได้แก่
1. หมวดงบประมำณแผ่นดิน
1.1 งบดำเนินงำน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 437,900.00 บำท
1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 15,616,800.00 บำท
- กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั งคมเพื่ อกำรใช้ ป ระโยชน์ เชิ งสำธำรณะ จ ำนวน 144 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000.00 บำท และดำเนินโครงกำรแล้ว เสร็จ 135 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 63.75 และ
ขอขยำยระยะเวลำกำรดำเนินงำน จำนวน 9 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.25 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 707,275 คน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 91.07
- กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย และรั ฐ บำล จ ำนวน 12 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 12 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำร
ทั้งสิ้น 490 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 89.01
2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้
2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร จำนวน 18 โครงกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้ น 3,481,500 บำท และดำเนิน โครงกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้ งสิ้ น
1,092 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.38
2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จำนวน
16 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 16 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,548 คน ควำมพึงพอใจ
เฉลี่ยร้อยละ 89.80
2.3 รำยรับจำกดอกเบี้ย เงินทุนสำรองสะสม จำกกำรบริหำรทรัพย์สิน ค่ำเช่ำห้องประชุม บริจำค
และกำรรับโอนจำกหน่วยงำนภำยใน เป็นเงิน 1,457,022.17 บำท
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำนักบริกำรวิชำกำร ประจำปี 2558 ฉบับนี้ เป็นรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 30 กันยำยน 2558 นำเสนอประกอบกับข้อมูลองค์กร
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่
กำรดำเนินงำน กำรกำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป

คานา
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีบทบำทและภำรกิจหลัก ในกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุ ณ ภำพบนพื้ น ฐำนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของประเทศไทยและในกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิภ ำคลุ่ มน้ ำโขง เพื่ อให้ ผ ลงำน
กำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย นำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำภำยใน
ชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และดำเนินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community)
มีก ำรวำงกรอบกำรบริห ำรโดยอำศัย แนวคิ ด จำกแผนปฏิ บั ติรำชกำร พ.ศ. 2555 - 2558 มหำวิท ยำลั ย
ขอนแก่น ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีกลยุทธ์กำรพัฒ นำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำง
ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บนพื้นฐำน เศรษฐกิจพอเพียง
และกลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำร ขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องตรงตำมนโยบำย
เป้ ำ หมำยหลั ก และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ กำรด ำเนิ น งำนภำยในส ำนั ก ฯ ได้ แ บ่ ง ส่ ว นรำชกำรภำยใต้ ส ำนั ก งำน
ผู้อำนวยกำรเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ คือ
1) กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำนรวมทั้ง
สร้ำงเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2) กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดทำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและดำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กั บ
บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ
3) กลุ่มภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำมและ
ประเมินผล ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมที่สำคัญ ของสำนัก
บริกำรวิชำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกำรนำข้อมูลประชำสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน อันจะ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงต่อไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
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ปรัชญา/ปณิธาน
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร เป็ น ศู น ย์ ร วมสหวิ ท ยำกำร เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่ ชุ ม ชนในภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ยึดมั่นกำรส่งเสริม ดำเนิ นกำรถ่ำยทอดวิท ยำกำร ด้ำนต่ำงๆ เพื่ อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณ ภำพชีวิตของประชำชน
ให้สมดุลและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นผู้นำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรอุทิศเพื่อสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
และนำนำชำติ

คาขวัญ
ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของสำนักบริกำรวิชำกำร

พันธกิจ
1) พั ฒ นำส ำนั ก บริก ำรวิ ช ำกำร ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรพั ฒ นำทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภำพบน พื้ น ฐำน
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
2) เป็ น ผู้ ป ระสำนงำนและดำเนิ น กำรให้ บุ คลำกรของมหำวิท ยำลั ยร่วมขับ เคลื่ อนกำรให้ บ ริก ำรวิช ำกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำสังคมและเพิ่มคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
3) ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้ำง
ชุ ม ชนแห่ งกำรพั ฒ นำสั งคมเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ เป็ น แบบอย่ ำงที่ ดี ในภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ใช้ เป็ น สถำนที่
ปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
4) สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำเอกชน องค์กร
เอกชน เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคม และพัฒนำธุรกิจ
5) ส่งเสริมและสนั บสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพื่ อกำรพัฒ นำ
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น

วัฒนธรรมองค์กร
กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบธรรมำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับ
ควำมคิดเห็น ทำงำนเป็นทีม มีจิตใจของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร

นโยบาย
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำน และดำเนิน กำรให้บ ริกำร
วิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมของมหำวิทยำลัยโดยกำรบูรณำกำร
สรรพวิทยำกำร จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกำรชี้นำ ชี้แนะ
และร่วมพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน
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ค่านิยมองค์กร
กำรน ำองค์ ก รอย่ ำ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ ต ำมแนวทำง กำรจั ด กำรบริ ห ำรที่ ดี ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรและคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมสำคัญ
กับผู้รับบริกำร

อัตลักษณ์
นำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจัยเป็นฐำน เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

เป้าประสงค์
1. ผลงำนกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชน (Impact on Community) ทั้ งในแง่ข องกำรแก้ ปั ญ หำ
และกำรพัฒนำชุมชน
2. ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำโดยใช้หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง(Community Model)
3. ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือของชุมชน ภำครัฐและเอกชน (Community Participation)
4. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลิตผลจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่มีงำนวิจัยเป็นฐำน
(Research Based University)
5. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่ทำให้เกิดรำยได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนยุ ท ธศำสตร์ก ำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2555-2558 จำกกรอบแผนระยะยำวมหำวิ ท ยำลั ย
ขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 ได้กำหนดประเด็น ยุท ธศำสตร์ เป็ น ประเด็น ยุ ทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิช ำกำร
เป้ำประสงค์ : มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันเสริมสร้ำงศักยภำพของมนุษย์และพัฒ นำชุมชนอย่ำงยั่งยืน เป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำร โดยเป็นที่พึ่งของสังคมของประเทศ และประเทศในภูมิภำค บนพื้นฐำนของควำมรู้
ทำงวิชำกำร สู่กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่กำรชี้นำสังคมทำงปัญญำ กำรพัฒนำสังคมฐำน
รำก ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
อธิกำรบดี
คณะกรรมกำรประจำศูนย์
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

คณะกรรมกำรภำคประชำชน
รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยอำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
ที่ปรึกษำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
อำนวยกำร
- ส่วนบริหำรและธุรกำร
- ส่วนคลัง
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนประชำสัมพันธ์
- ส่วนโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร
- ส่วนนโยบำยและแผน
- ส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ
- ส่วนติดตำมและประเมินผล
- ส่วนสำรสนเทศ

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
บริกำรวิชำกำร
- ส่วนบริกำรวิชำกำร
- ส่วนบริกำรฝึกอบรม
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คณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการ

รศ.ดร.กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

ดร.กิตติ วิฑูรย์วิทยลักษณ์
กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

นำยประวิทย์ อนันตวรำศิลป์

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลำพิทักษ์
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

คณะกรรมการ

ผศ.ดร.อนุชำ นิลประพันธ์

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ

รศ.ดร.นวรัตน์ วรำอัศวปติเจริญ

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

ศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษำนุรัตน์

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงำม

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

ผศ.กมล อนวัช
ประธำนกรรมกำร

คณะกรรมการ

ผศ.สินทร ศิลำ

รศ.อัมพน ห่อนำค

นำยวีระกุล ชำยผำ

นำยพิชัย เล่งพำนิชย์

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

กรรมการและเลขานุการ

นำงวิภำดำ มีแวว
กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผศ.นิยะดำ ห่อนำค
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คณะกรรมการภาคประชาชน
ภาครัฐบาล

พ.อ.ชำญชัย เอมอ่อน

ว่ำที่ ร.ต.อัธยำ ลำภมำก

นำยอินทร กิตติก้อง

นำยอัศวิน มงคุณคำชำว

นำยพรพิทักษ์ แม้นศิริ

นำยสุวรรณ ไตรมำลัย

นำยสวรรค์ กุลชนก
นำงจันทนำ วิธเี จริญ
ไม่มีภาพ: 1.นำยไกรวิชญ์ พลแสน
ภาคเอกชน

นำยเข็มชำติ สมใจวงษ์
นำยพิชยั เล่งพำนิชย์
ไม่มีภาพ: 1.นำยสุพัฒ วงษ์โก
2.นำยเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์
3.นำยสุนีย์ พลถนอม
4.นำยสมบัติ ทองขำว
ภาคสื่อมวลชน

พ.ต.พิสิษฐ์ ชำญเจริญ

นำยเสรี จูบุญส่ง
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คณะผู้บริหารสานักบริการวิชาการ

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำนวยกำร

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และประกันคุณภำพ

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

นำยธวัช รัตนมนตรี
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
ที่ปรึกษำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

นำงพัชลียกำนต์ ประภำธนำสิริ
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
อำนวยกำร

นำงวิภำดำ มีแวว
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
บริกำรวิชำกำร
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ประวัติความเป็นมาของสานักบริการวิชาการ

ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร มี ชื่ อ เดิ ม คื อ “ศู น ย์ กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ก่อตั้ง
ตำมประกำศพระรำชกฤษฎี ก ำ เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วำคม
2532 ปัจจุบัน ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนชื่อ เป็ น
“ศู น ย์ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำเมื่ อ วั น ที่
7 พฤษภำคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศพระรำชกฤษฎี ก ำ จั ด ตั้ งส่ ว นรำชกำรในมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น
ทบวงมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง
เป็น “สำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
ส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม
2558 สถำนที่ท ำกำรปั จจุบั น ตั้งอยู่ ที่ อำคำรพิ ม ล กลกิ จ
ชั้น 5 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปั จจุบันจำกประสบกำรณ์
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ยำวนำน สำนักบริกำรวิชำกำร
มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนำ
สำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับนโยบำย
ผู้ บ ริ ห ำรที่ มี ทิ ศ ทำงที่ ชั ด เจน ซึ่ ง จะน ำพำส ำนั ก บริ ก ำร
วิช ำกำรให้ มี บ ทบำทสำคั ญ ในกำรพั ฒ นำประเทศและ
ประเทศในกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ ำคลุ่ ม น้ ำโขง ยึ ด มั่ น
กำรส่งเสริมและดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ
ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดม
ทรัพ ยำกรทั้ งภำยในและภำยนอกมหำวิท ยำลั ย ขอนแก่ น
เพื่ อจัด บริกำร ให้ก ำรศึกษำและอบรมแก่ป ระชำชนระดั บ
ต่ำงๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพ
ที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชำชนได้รับ
ควำมรู้ ทั ก ษะและค่ ำ นิ ย มต่ ำ งๆ ที่ จ ะน ำไป ใช้ ป ระโยชน์
ทั้งในชีวิตประจำวันและประกอบอำชีพ
2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิ ท ยำลั ย และหน่ ว ยงำนภำครัฐ และเอกชน ในกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน
3.สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย
กับชุมชน
4.เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ขอนแก่นเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ มีบทบำทในกำรชี้นำ ตอบสนอง
ควำมต้องกำรและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ และเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชียและอันดับ 1
ใน 400 ของโลก โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก”

แผนภาพ บ้ำนวิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยขอนแก่น
โดยสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ จำนวน 10 ประเด็นยุทธศำสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มำตรกำร ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์จะมีควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เป็นแนวทำง
ในกำรขับเคลื่อนให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมประเด็นยุทธศำสตร์
กลยุ ทธ์ที่ สาคัญ คือ “การพั ฒ นามหาวิทยาลั ย ให้เป็ นศู นย์กลางของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และในกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น า โขง” ประกอบด้ ว ย
5 มาตรการ ได้แก่
มำตรกำรที่ 1: มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำสังคม
ที่สำคัญของประเทศและอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
มำตรกำรที่ 2: พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ /รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ภำยใต้โครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
มำตรกำรที่ 3: สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและนำนำชำติ
มำตรกำรที่ 4: บูรณำกำรกำรให้บ ริกำรวิช ำกำรจำกหน่ วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ให้มีเอกภำพเพื่ อ
เผยแพร่ สู่ชุมชน
มำตรกำรที่ 5: มีระบบกำรประชำสัมพั นธ์กำรให้ บริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึงและตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชน สังคมทุกระดับ
รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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งบประมาณสานักบริการวิชาการ
งบประมาณแผ่นดิน
18,000,000.00

งบประมาณ (บาท)

16,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,616,800.00

14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00

งบดำเนินงำน

8,000,000.00

งบเงินอุดหนุน

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00

547,800.00

437,900.00

437,900.00

-

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2558
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน สำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
- งบดำเนินงำน
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

2556

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

547,800.00
15,000,000.00
15,547,800.00

437,900.00
15,000,000.00
15,437,900.00

437,900.00
15,616,800.00
16,054,700.00

18,000,000.00
16,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,616,800.00

14,000,000.00
12,000,000.00

10,000,000.00

งบเงินอุดหนุน

8,000,000.00

งบดำเนินงำน

6,000,000.00

4,000,000.00
2,000,000.00
-

547,800.00
2556

437,900.00

437,900.00

2557

2558

แผนภูมิที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2558

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

16

ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงิน
คงเหลือ

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

437,900.00

437,869.48

30.52

0.01

2.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น

10,895,000.00

9,877,352.75

1,017,647.25

9.34

2.2 สำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรร

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

616,800.00

473,222.65

143,577.35

23.28

16,054,700.00

14,738,091.08

1,316,608.92

8.20

ประเภทเงินงบประมาณ
1.งบดาเนินงาน

รวม
2.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

3.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
รวมทังสิน

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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งบประมาณเงินรายได้
30,000,000.00

งบประมำณ (บำท)
27,821,895.00

26,243,424.00
20,171,832.17

20,000,000.00

2556
2557

10,000,000.00

2558

2556

2557

2558

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2556 - 2558
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน สำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้

2556
27,821,895.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
26,243,424.00

2558
20,171,832.17

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รายการ
รายรับ
รายการ
รายจ่าย
1.รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
1. รำยจ่ำยบุคลำกร
1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำง
4,349,500.00
1.1 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชัว่ ครำว/พนักงำนเงิน
1,788,404.00
รำยได้
รำยได้
1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร 14,365,310.00 1.2 เงินสมทบประกันสังคมของนำยจ้ำง
74,134.00
ทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
2. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพย์สนิ
15,000.00
2. รำยจ่ำยค่ำตอบแทน
3. รำยรับจำกดอกเบี้ยทุนสำรอง
175,907.17
2.1 งบดำเนินงำน-ค่ำตอบแทน
52,145.36
4. รำยรับจำกกำรรับบริจำค
405,500.00
2.2 งบอุดหนุนทั่วไป – ค่ำตอบแทน
2,485,420.00
5. รำยรับจำกกำรโอนระหว่ำงหน่วยงำน
860,615.00 3. รำยจ่ำยในกำรเดินทำง
17,700.30
ภำยใน
4. รำยจ่ำยค่ำวัสดุและค่ำใช้สอย
13,110,523.21
5. รำยจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค
22,216.74
6.รำยจ่ำยโอนงบประมำณให้มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนอื่น
6.1 โอนงบประมำณให้หน่วยงำนอื่น
121,496.00
6.2 โอนกองทุนรวม 5%
218,225.00
6.3 โอนสำธำรณูปโภค 5%
218,225.00
รวมรายรับทังสิน
20,171,832.17
รวมรายจ่ายทังสิน
18,108,189.61
คงเหลือ
2,063,342.56
*หมายเหตุ รำยจ่ำยที่แสดงยังไม่รวมค่ำเสื่อมครุภัณฑ์
รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

18

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ส ำนั ก บริก ำรวิช ำกำร มี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำรประสำนงำนและดำเนิ น กำรให้ บ ริก ำรวิ ช ำกำร กำรถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพ ยำกรมนุษย์ที่ มีคุณ ภำพแห่ งสังคมของมหำวิท ยำลัย โดยกำรบู รณำกำรสรรพวิทยำกำร
จำกบุคลำกรมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่ อกำรชี้ แ นะและร่วมพั ฒ นำสั งคมที่ ยั่ งยื น โดยสอดคล้ องกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำรบริก ำร
วิชำกำร ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและเชื่อมโยงกับนโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิตของรัฐบำล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สำคัญ
คือ “กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง”

แผนยุทธศาสตร์สานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558
แผนยุทธศาสตร์ของสานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีทังหมด 5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒ นำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นำ ชี้แนะ ร่วมพัฒ นำและแก้ไข
ปัญหำสังคม และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒ นำระบบบริหำรจัดกำรกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณ ภำพบนพื้นฐำน เศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร สำนักบริกำรวิชำกำร
จำกกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่ำงก็มีเป้ำหมำย ทิศทำง แผนปฏิบัติกำรตัวชี้วัดควำมสำเร็จกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จำกนั้นได้เสนอกำรนำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติโดยกำรกำหนดแนวทำงต่ำง ๆ เพื่อให้ภำรกิจของกำรบริกำร
วิชำกำร โดยกำรเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมำณ โดยกำรมีเอกภำพของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยในกำร
ปฏิบัติพันธกิจ กำรมีผู้บริหำรที่เข้ำใจเข้ำถึง มีทีมงำนที่ดีและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำรในกำร
ปฏิบัติพันธกิจบริกำรวิชำกำร เพื่อร่วมนำมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ
80 ของเอเชีย และอัน ดับ 400 ของโลก ซึ่ งกำรให้บ ริกำรวิชำกำรแก่ สังคมของสำนั กบริกำรวิชำกำรนั้ น แบ่ งเป็ น 3
ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน - หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรรงบประมำณ ให้คณะหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 4 ชุดโครงกำร ดังนี้
1) ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
2) ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3) ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
และ 4) ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรโดยร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมำณของหน่วยงำนนั้น ๆ โดยใช้งบประมำณเงินรำยได้ในกำร
ดำเนินโครงกำร
ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยสำนักบริกำรวิชำกำรสร้ำงหลัก สูตรกำรอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุ ด
โครงกำร ได้แก่ ชุดโครงกำรที่ 1 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก ชุดโครงกำรที่ 2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมของสำนักบริกำรวิชำกำร
จำกกรอบแนวคิดกำรให้บริกำรวิชำกำร สำนักบริกำรวิชำกำรจะทำหน้ำที่ประสำนงำนและร่วมดำเนินกำร
กั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ในมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ตลอดจนแสวงหำเครื อ ข่ ำ ยพั น ธมิ ต ร อั น ประกอบด้ ว ยภำครั ฐ
ภำคเอกชน องค์กรเอกชน มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ องค์กร/สมำคมวิชำชีพ นำเอำภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น มำเป็น
ผลงำนที่ได้จำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำโครงกำรในกำรพัฒ นำสังคม พัฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภำคอื่น ของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนและสร้ำงธุรกิจ รำยได้ เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกกรอบแนวคิด นำไปสู่แผนผัง
ยุทธศำสตร์ ดังนี้

ม าวิ า ั อัน ับ ของประเ

ของเอเช อัน ับ

น บริการวิชาการชันนาของประเ

มิติ านประสิ ิ
การ ั นา ัง น

อัน ับ

การ ั นา รั ากรมน

มค า

ของ ก
ะอน มิ าค มนา ขง

ชมชนตน บบเ ร กิ อเ ง

มิติ านค า การ บริการ
ั
กระ
บตอสังคม

ความ ง อ ของ ม
สวน สวนเส

องป ิบัติการ
างสังคม มข

บร าการการเร นการสอน การวิ ั มข
ะวั น รรม อง นิ

มิติ านกระบวนการ า น
การบริการ บบ
มสวนรวม

การวิ ั การสอน นวัตกรรม
มข ะ มิป า อง ิน

การสราง ัน มิตร
ะเครอขา

การสรางระบบ ั นา
รา
รกิ การบริการ

มิติ านการ ั นา ะการเร นร
การ ั นาระบบบริ าร ั การ

น ัง

การ ั นาระบบสารสนเ

การ ั นาก กการ า อ เ ค น

าสตรการบริ าร ั การสานักบริการวิชาการ
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน
สานักบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558
กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม
และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป้าหมาย: เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนประสำนงำนและดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรต่อ สังคมอย่ำงมี
คุณภำพ และยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) กำรกำหนดประเภท (Item) ของงบประมำณแผ่นดิน 1) มีประกำศหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน
งบอุดหนุนทั่วไปที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
งบอุดหนุนทั่วไป กำรบริกำรวิชำกำรวิชำกำรที่ผ่ำนควำม
มหำวิทยำลัยและแผนพัฒนำประเทศ
เห็นชอบของคณะกรรม-กำรบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
2) กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพเชิงรุกที่สร้ำงรำยได้ให้กับ 2) มีกำรจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำผลงำนวิจัย กำร
มหำวิทยำลัย
เรียนกำรสอน ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรม
มำบูรณำกำรในกำรบริกำรวิชำกำร
3) กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กับกำร
3) มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทุกภำคส่วนร่วมกับ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
มหำวิทยำลัยในกำรบริกำรวิชำกำร
4) กำรนำนวัตกรรม ผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้วิจัย
4) มีกำรพิจำรณำใช้หลักกำรอริยสัจ 4 เพื่อหำควำมต้องกำร
เป็นฐำน (Research Based University) ไปบริกำร
ของสังคม
วิชำกำร
5) กำรหำควำมต้องกำรของสังคม(Need Assessment) 5) มีกำรพิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำน/คณะกรรมกำรเพื่อ
เพื่อจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองต่อควำม
พัฒนำธุรกิจบริกำรวิชำกำร (Office/Team of Academic
ต้องกำร
Service Business Development)
6 ) กำรบูรณำกำร (Tacit & Explicit Knowledge)
6) มีกำรจัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะยำว/
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น ต่อเนื่อง เพื่อประชำชน ในกำรประกอบอำชีพ
เป็นงำนบริกำรวิชำกำร
7) กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงมหำวิทยำลัย องค์กรภำครัฐ
7) มีกำรจัดทำวำรสำรสำนักบริกำรวิชำกำร/E-Journal ที่
เอกชน องค์กรเอกชน ประชำชน องค์กรปกครองส่วน
เผยแพร่ผลงำน นวัตกรรมจำกกำรใช้วิจัยเป็นฐำนของ
ท้องถิ่น ในกำรบริกำรวิชำกำร
บุคลำกรต่อสังคม
8) ควำมเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยใน
8) มีกำรพิจำรณำจัดทำกลไกให้บุคลำกร
กำรสร้ำงเอกภำพในกำรให้บริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมในพันธกิจบริกำรวิชำกำร
9) กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยต่อชุมชน 9) มีกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลที่มี
สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: (Cooperate Social
ประสิทธิภำพ
Responsibility)
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กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม
และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป้าหมาย: เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนประสำนงำนและดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรต่อ สังคมอย่ำงมี
คุณภำพ และยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
10) กำรสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 10) มีกำรรวบรวมและเผยแพร่สื่อกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อ
(KKU Learning Center) เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีพ/
ชุมชน เช่น Open Courseware เป็นต้น
ต่อเนื่อง
11) กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพแก่ประชำชน เพื่อนำไป
11) มีกำรอบรมแก่ชุมชนเพื่อประกอบอำชีพ เช่น กำรนวด
ประกอบอำชีพ
แผนไทย เป็นต้น
12) กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รบั บริกำรทุกระดับอย่ำง
12) มีกลุ่มเป้ำหมำยในกำรบริกำรวิชำกำรครอบคลุมทุก
ทัดเทียม
กลุ่มเป้ำหมำย
13) กำรใช้วำรสำรสำนักบริกำรวิชำกำร /
13) จัดทำวำรสำรสำนักบริกำรวิชำกำรวำรสำรสำนักบริกำร
E-Journal เพื่อเป็นแหล่งในกำรให้บริกำรวิชำกำรเพิ่มเติม วิชำกำร รำย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม เผยแพร่และเป็นแหล่งใน
กำรให้บริกำรวิชำกำร
14) กำรสร้ำงกลไกชักจูงบุคลำกรมหำวิทยำลัยให้เข้ำร่วม 14) มีกำรประสำนผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำต่ำง ๆ ภำยใน
ในพันธกิจบริกำรวิชำกำรให้มำกขึ้น
มหำวิทยำลัยเพื่อนำองค์ควำมรู้ไปให้บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง
15) กำรติดตำมประเมินผลกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำง
15) มีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรบริกำร
พันธมิตร แนวร่วมและเอกภำพของบุคลำกรในกำร
วิชำกำรแก่สังคม
ให้บริกำรวิชำกำร โดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร
ดำเนินงำน

มุ่งเป็นผู้นำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
และกำรอุทิศเพื่อสังคม
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
และนำนำชำติ
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เป้าหมาย: เพื่อให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในกำรน้อมนำเอำพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อชี้นำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) กำรติดตำมกำรบริกำรวิชำกำรในชุมชนต้นแบบ 1) มีกำรจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่นำผลงำนวิจัย กำร
เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว
เรียนกำรสอน ภูมิปัญญำมหำวิทยำลัยท้องถิ่น วัฒนธรรม
มำบูรณำกำรในกำรบริกำรวิชำกำรในชุมชนต้นแบบ
2) กำรจัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2) มีกำรจัดทำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในของ
เพิ่มเติม
มหำวิทยำลัยในกำรนำมหำวิทยำลัยสู่ต้นแบบแห่งสุขภำวะ
ที่ดี ภำยใต้หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงกำรห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม
3) ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลผลิตทำงด้ำนกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU Social Laboratory) วิจัย กำรเรียนกำรสอน นำไปสูก่ ำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐำนของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) กลไกกำรประสำนงำนกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ 4) มีกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือของชุมชน
ตลอดจนปรำชญ์ชำวบ้ำน
ภำครัฐและภำคเอกชน
5) น้อมนำพระรำชดำริกำรพัฒนำสังคมมำใช้ใน
5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยใช้
ชุมชนต้นแบบ
หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6) กำรนำมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่มหำวิทยำลัย
6) มีกำรจัดทำชุมชนต้นแบบในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ต้นแบบของมหำวิทยำลัยที่มีสขุ ภำวะที่ดี
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรมีเครือข่ำยจำกมหำวิทยำลัยอื่น ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำ
เอกชนประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมตลอดจนหน่วยงำนต่ำงประเทศ
เพื่อร่วมมือในกำรพัฒ นำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชีวัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำรสร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยไทยทั้งภำครัฐ
มีกำรจัดทำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU: Memorandum of
เอกชน
Understanding) ระหว่ำงสำนักบริกำรวิชำกำรกับองค์กร
ต่ำงๆ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกับภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร
มีกำรจัดทำโครงกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับเครือข่ำย
เอกชน ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำค
ธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม
กำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนองค์กรต่ำงประเทศ/ มีกำรจัดทำข้อตกลงกำรจ้ำง (TOR : Term of
นำนำชำติ
Reference) ระหว่ำงสำนักบริกำรวิชำกำรและหน่วยงำน
เครือข่ำย
กำรสร้ำงรำยได้จำกควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
4) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยด้ำนฝึกอบรม
แบบบูรณำกำร
กำรสร้ำงกลไกกำรให้ควำมสำคัญกับคู่ควำมร่วมมือ 5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนในเครือข่ำยเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

24

กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ า หมาย: เพื่ อ ให้ ส ำนั ก บริ ก ำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรเป็ น สถำบั น ส่ งเสริ ม ศั ก ยภำพของกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์
เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) กำรสร้ำงสำนัก บริกำรวิชำกำรเป็นสถำบัน 1) มีกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
ชั้ น น ำของป ระเท ศแล ะป ระเท ศใน กลุ่ ม มนุษย์ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ตลอดจนหน่วยงำนของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
2) กำรสร้ำงหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพ ระยะสั้น 2) มีกำรจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพทั้งระยะสั้นและระยะยำว
และระยะยำว
ให้แก่ประชำชน มีกำรจัดทำงบประมำณเงินรำยได้จำกกำรให้บริกำร
วิชำกำร
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร สำนักบริกำรวิชำกำร
เป้าหมาย: เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบันชัน้ นำและเป็นที่ยอมรับระดับชำติ/นำนำชำติ มีควำมเข้มแข็ง
ในกำรประสำนงำนและดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน เพือ่ ชี้นำ ชี้แนะร่วมพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรที่บริหำรงำน 1) กำรมีโครงสร้ำงของสำนักบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบริหำร
ตำมแบบธรรมำภิบำล มีวิสัยทัศน์ตำมแนวทำงกำรบริหำร จัดกำรที่เน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผลปฏิบัติทุกพันธกิจ
จัดกำรที่ดี มีสุขภำวะและเป็นต้นแบบที่ดี มีควำมพร้อม ของมหำวิทยำลัยได้
ในบทบำทในกำรปฏิบัติพันธกิจบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย
2) กำรพัฒนำบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำรให้ม)ี
2) กำรมีภำระกำรทำงำน (Job Description) ของ
จิตสำนึกและ Competency ในกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อ
บุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรบริกำรวิชำกำร มีควำม
พร้อมต่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่มี
ผูกพันกับองค์กร มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
ประสิทธิภำพ
Management)
3) กำรสร้ำงให้สำนักบริกำรวิชำกำรเป็นศูนย์ให้คำปรึกษำ 3) กำรมีระบบสำรสนเทศควำมเชี่ยวชำญ/ชำนำญของ
ด้ำนวิชำกำรและเป็นศูนย์เรียนรู้ (Learning
บุคลำกรมหำวิทยำลัยให้สำมำรถสืบค้นติดต่อ
Organization) ของสังคม
ประสำนงำนจำกภำยนอกได้โดยง่ำย ตลอดจนมี
ฐำนข้อมูลควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
4) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรบริกำรวิชำกำร
4) กำรมีระบบประชำสัมพันธ์ทมี่ ีประสิทธิภำพมีเครือข่ำย
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กำรประชำสัมพันธ์ สำมำรถประชำสัมพันธ์ระบบกำร
ให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงทั่วถึง ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของชุมชนสังคม ทุกระดับ
5) กำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำรวิชำกำรเชิงรุก
5) กำรมีระบบ Website ที่มีประสิทธิภำพทั้งภำษำไทย
และภำอังกฤษ
6) กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัตงิ ำนกับศูนย์/สำนัก บริกำร 6) มีกำรเปรียบเทียบกับผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรกับ
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยชั้นนำ
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
7) กำรปฏิบัติพันธกิจกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย ทำนุ
7) มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้ำน
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
จำกทิ ศทำงกลยุท ธ์และแผนปฏิ บั ติงำนส ำนั กบริก ำรวิช ำกำร พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุ ท ธ์
เพื่อให้กำรนำกลยุทธ์และแผนปฏิบัตินำไปสู่กำรปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมประเด็นยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย สำนักบริกำรวิชำกำรจึงได้กำหนดแนวทำงไว้ดังนี้
1. กำรเชื่ อมโยงกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำร
สู่ ง บประมำณ มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ได้ ก ำหนด
งบประมำณ แผ่ น ดิ น หมวดอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ส ำหรั บ
งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำรวิ ช ำกำร ที่ ดู แ ลโดยส ำนั ก บริ ก ำร
วิชำกำร ประมำณ 18 ล้ำนบำทต่อปี ดังนั้น กำรจัดทำ
แผนงบประมำณและแผนงำน ต้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ภำยใต้ ก ำรควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมกำรส ำนั ก ฯ ซึ่ งมีอ ธิ ก ำรบดี เป็ น ประธำน และมี
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใน ส ำ ข ำ ต่ ำ ง ๆ เป็ น ก ร ร ม ก ำ ร
มีค ณะกรรมกำรบริก ำรวิช ำกำร โดยมีรองอธิก ำรบดี
ที่รับ ผิดชอบดูแลเป็ นประธำน และคณบดีคณะต่ำงๆ
ไม่ เกิ น 7 คน เป็ น กรรมกำรร่ ว มพิ จ ำรณำให้ ค วำม
เห็นชอบ โครงกำรจะดำเนินงำนจะต้องสอดคล้องกับ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย แต่เนื่องด้วย
พั น ธ กิ จ บ ริ ก ำรวิ ช ำก ำร ที่ น ำเส น อ มี ม ำก ก ว่ ำ
งบประมำณ ผู้อำนวยกำรสำนักฯ ต้องจัดหำรำยได้มำ
สนับสนุนในกำรดำเนินงำน
2. กำรมี เ อกภำพ ของหน่ ว ยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น สำนักบริกำรวิชำกำร ทำหน้ำที่
เป็ น ผู้ ด ำเนิ น ก ำรห รื อ ป ระ ส ำน งำน (Organizer
/Facilitator) กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่หน่ วยงำนต่ำงๆ
ในมหำวิทยำลัย ดังนั้น ผู้บริหำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ต้องทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพของหน่วยงำน
ต่ ำ ง ๆ ในมหำวิ ท ยำลั ย ในกำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร
แก่สังคม

3. กำรมี วิสั ย ทั ศ น์ ประสบกำรณ์ กำรได้ รั บ
กำรยอมรับและทีมงำนบริหำรที่ดีของผู้บริหำร บุคลำกร
ของส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำรประกอบด้ ว ย ข้ ำ รำชกำร
พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ลู ก จ้ ำ งประจ ำ และลู ก จ้ ำ ง
ชั่ ว ครำว มี หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนผู้ อ ำนวยกำร เป็ น
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช ำสู งสุ ด ผู้ บ ริ ห ำรป ระ ก อ บ ด้ ว ย
ผู้อำนวยกำร มำจำกกำรสรรหำ และรองผู้อำนวยกำร
โดยมีวำระในกำรบริหำร วำระละ 4 ปี ผู้อำนวยกำรและ
ทีมงำนจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์และภำวะ
ผู้ น ำ ได้ รั บ กำรยอมรั บ จำกบุ ค คลและหน่ ว ยงำน
ทั้งภำยในภำยนอก ส่ งผลให้ กำรบริหำรสำนั กบริก ำร
วิชำกำรมีป ระสิ ท ธิภ ำพ บุ คลำกรมีข วัญ และก ำลั งใจ
มีแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรนำแผนกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
4. กำรมี ส่ วนร่วมของบุ คลำกรทุ ก ระดั บ ของ
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร บุ ค ลำกร คื อ ผู้ ร่ วมปฏิ บั ติ ง ำน
ตำมทิ ศ ทำงกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ส ำนั ก บริ ก ำร
วิ ช ำกำร ดั งนั้ น บุ ค ลำกรส ำนั ก ฯ จะต้ อ งมี จิ ต ส ำนึ ก
มี ทั ก ษะ มี จิ ต อำสำและมี จิ ต บริ ก ำร (Service Mind)
ผู้บริหำรต้องมีหน้ำที่สร้ำงและกระตุ้นให้บุคลำกรสำนัก
บริกำรวิชำกำรมีทักษะตรงตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้
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ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการ
ของสานักบริการวิชาการ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
เป้าประสงค์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็น สถำบัน เสริมสร้ำงศักยภำพของมนุษย์และพั ฒ นำ
ชุมชน อย่ำงยั่งยืนเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำร โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศ
ในภูมิภำค บนพื้นฐำนของควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒ นำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพี ยง
อันจะนำไปสู่ กำรชี้นำสังคมทำงปัญญำ กำรพัฒนำสังคมฐำนรำกให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ทสี่ ุด
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุม่ น้ำโขง
ตัวชีวัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
7 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตบัณฑิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรวิจัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและระบบประกันคุณภำพ

3 โครงกำร
2 โครงกำร
3 โครงกำร
1 โครงกำร
12 โครงกำร
1 โครงกำร
1 โครงกำร
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แบ่งส่วนราชการ
ภายใต้สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร
รวมทั้ ง กำรติ ดต่ อประสำนงำนและวำงแผนกั บ ฝ่ ำย
ต่ำงๆ ภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร รวมทั้ง กำรบริกำร
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กำรประชำสั ม พั น ธ์
รวมถึงกำรบริกำรสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักฯ เป็นไป
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยมี ห น่ ว ยงำนภำยใต้ ก ลุ่ ม
ภำรกิจประกอบด้วย ส่วนบริหำรและธุรกำร ส่วนคลัง
ส่วนพัสดุ ส่วนประชำสัมพันธ์ และส่วนโสตทัศนูปกรณ์
กลุ่ ม ภารกิ จ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบริ ก าร
วิ ช าการ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรสนั บ สนุ น กำร
ดำเนิ น งำนภำยในสำนั ก บริกำรวิช ำกำร ในด้ำนกำร
จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร กำรให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล
สำรสนเทศ ทั้ งระบบฐำนข้ อ มู ล กำรรวบรวมข้ อ มู ล
เพื่ อ กำรจั ด ท ำระบบประกั น คุ ณ ภำพ ตลอดจน
กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล รวมทั้ งภำรกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหม ำย เพื่ อให้ ก ำรด ำเนิ น งำน ของ ส ำนั ก ฯ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู งสุ ด โดยมี ห น่ ว ยงำนภำยใต้ ก ลุ่ ม

ภำรกิ จ ประกอบด้วย ส่ วนสำรสนเทศ ส่ วนนโยบำย
และแผน ส่ ว นควบคุ ม คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และ
ส่วนติดตำมและประเมินผล
กลุ่ ม ภ ารกิ จ บ ริ ก ารวิ ช าการ มี ห น้ ำ ที่
รับผิดชอบในกำรหำควำมจำเป็ นในกำรจัดฝึกอบรม
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมมำตรฐำนและดำเนินกำรจัด
ฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ
รวมถึงกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมสัมมนำ
โครงกำรพิ เศษเป็ น โครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ ไ ด้ รั บ
งบประมำณ สนั บ สนุ น จำกหน่ ว ยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงกำร
ตำมแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีกำรดำเนินงำนหรือ
บริหำรโครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ค ำสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร โดยมี
หน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจประกอบด้วย ส่วนบริกำร
วิชำกำร และส่วนบริกำรฝึกอบรม
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บุคลากรสานักบริการวิชาการ

สำนักบริกำรวิชำกำรมีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 43 คน บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (โครงกำร) ร้อยละ 27.91
ของบุ ค ลำกรทั้ งหมด ส ำหรับ วุฒิ ก ำรศึ ก ษำบุ คลำกรส่ วนใหญ่ ส ำเร็จ กำรศึก ษำระดับ ปริญ ญำตรี ร้อยละ 44.19
ของบุคลำกรทั้งหมด รำยละเอียด ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร จำแนกตำมประเภทตำแหน่งและวุฒกิ ำรศึกษำ
การจัดกลุ่มบุคลากร
ตามประเภทตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

จานวน
(คน)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

1. ผู้บริหำร

4

4

-

-

-

2. ข้ำรำชกำร

8

-

5

3

-

3. ลูกจ้ำงประจำ
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ
5. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้
6. พนักงำนรำชกำร
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงินรำยได้
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร

1
4
6
1
7
12

-

3
4
3

1
2
5
8

1
1
2
1

รวม

43

4

15

19

5
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ข้อมูลบุคลากรสานักบริการวิชาการ
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ผู้บริหาร
2

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง

3

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

4

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์

1

ข้าราชการ
5 นำยธวัช รัตนมนตรี
6 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

คณะเกษตรศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ที่ปรึกษำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

คณะสัตวแพทยศำสตร์
คณะศิลปกรรมศำสตร์

7

นำงพัชลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ

8

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

9

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

หัวหน้ำส่วนบริหำรและธุรกำร

นำงประคอง เชียงนำงำม
หัวหน้ำส่วนพัสดุ
11 นำยประภำพรณ์ ขันชัย
หัวหน้ำส่วนประชำสัมพันธ์
12 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ
หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
หัวหน้ำส่วนควบคุมคุณภำพ
13 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล
กำรศึกษำ
14 นำงสำวชลำลัย วำนมนตรี
หัวหน้ำส่วนติดตำมและประเมินผล
15 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์
หัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร
16 นำยทิวำกร กำเจริญ
หัวหน้ำส่วนโสตทัศนูปกรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริมและ
17 นำงวิภำดำ มีแวว
พัฒนำบริกำรวิชำกำร
18 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ
19 นำยปำนเทพ เลี่ยวเทียนไชย
หัวหน้ำส่วนบริกำรฝึกอบรม
20 นำงรชตวรรณ พรมภักดี
นักวิชำกำรศึกษำ
21 นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
22 นำงสำวพัชริดำ ใหลสุข
นักวิชำกำรศึกษำ
10

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

พนักงานราชการ
23 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร
ลูกจ้างประจา
24 นำงพรรณกร สีหำบุตร

ตาแหน่ง

สังกัด

พนักงำนธุรกำร

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

พนักงำนพิมพ์ดีด

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

31 นำยสุพันธ์ ขันตำ
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
32 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ

พนักงำนขับรถยนต์

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

นักวิชำกำรศึกษำ

สำนักงำนผู้อำนวยกำร

33 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ
34 นำยชำลี พรหมอินทร์

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

35 นำงสำวดำริกำ โนนศรี

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

36 นำงสำวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

37 นำงสำวขนิษฐำ เสนำขันธ์
38 นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ

39 นำงสำวจุฑำมำส จันดี

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ

40 นำยณัฐพงษ์ สีเหลือง

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

41 นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

42 นำยพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ

นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

43 นำยทนงศักดิ์ พิลำคำ

คนงำน

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
25 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำชำ
26
27
28
29

นำงสำวศศิกำญจน์ ประสำรฉ่ำ
นำงสำววรรณภำ สีดำพล
นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง
นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง

30 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะท้ำน

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สานักบริการวิชาการ
สำนั ก บริกำรวิช ำกำร สนั บ สนุ น ให้ มีกำรพั ฒ นำบุ คลำกรเพื่ อพั ฒ นำทั ก ษะและควำมรู้ในกำรปฏิ บั ติ งำน
เปิดโอกำสให้ได้รับประสบกำรณ์ ควำมชำนำญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น กำรเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรมของสำนักบริกำรวิชำกำรและหน่วยงำนอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของบุคลำกร
ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตรอบรม
ผู้เข้าอบรม
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน
1 ส่วนนโยบำยและแผน
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
เรื่องกำรทบทวนแผนกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2558 (20-21 ตุลำคม 2558)
2 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้จำก บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและปัจจัยที่นำไปสู่
ควำมสำเร็จของชุมชน
(24 ธันวำคม 2557)
3 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรพัฒนำตัวชี้วัดสู่กำรปฏิบัติ
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รำยบุคคล (7 พฤษภำคม 2558)
4 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรพัฒนำองค์กร (Organization
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
Development : OD)
(21-23 พฤษภำคม 2558)
5 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรวิเครำะห์พื้นที่เพื่อพัฒนำชุมชน -กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
สำนักบริกำรวิชำกำร
(27 พฤษภำคม 2558)
-กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
-หัวหน้ำส่วนงำนสังกัดกลุ่ม
ภำรกิจอำนวยกำร
6 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรพัฒนำงำนประจำสู่กำรทำวิจัย บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
สถำบัน : R2R (28 พฤษภำคม 2558)
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก
4 สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงเว็บไซต์และกำรบริหำรจัดกำร นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
เนื้อหำบนระบบรับฝำกเว็บด้วย
WordPress (6-7 พฤศจิกำยน 2557)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่

6

7
8

9

10
11

12

13

14

หลักสูตรอบรม
แนวปฏิบัติกำรปฏิบัติงำนกำรแต่งตั้ง
ผู้บริหำรและตำแหน่งทำงกำรบริหำร
(12 พฤศจิกำยน 2557)
สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
กำรสัมมนำทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
มนุษย์
สำยสนับสนุนเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้ำ
(3 กุมภำพันธ์ 2558)
กองคลัง
กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนโดยวิธีจ่ำยตรง
(27 กุมภำพันธ์ 2558)
สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพสำหรับ
มนุษย์
ผู้บริหำรระดับสูงสำยสนับสนุนและ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเลขำนุกำรผู้บริหำร
(7-8 พฤษภำคม 2558)
กองคลัง
กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
(1, 10, 15, 28 กรกฎำคม 2558
และ 6 สิงหำคม 2558)
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้ Microsoft Access
2007-2010 (16-17 พฤษภำคม 2558)
กองอำคำรและสถำนที่
กำรสัมมนำเครือข่ำยอนุรักษ์พลังงำน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.
2558 (20 สิงหำคม 2558)
สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำร
มนุษย์
อุดมศึกษำระดับต้น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(7-25 กันยำยน 2558)
ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรใน
อุตสำหกรรมโรงแรม ท่องเที่ยวและบริกำร
เพื่อยกระดับบริกำรสูส่ ำกล”
(13-14 สิงหำคม 2558)
ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น โครงกำร “กำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพ
มำตรฐำนเส้นทำงกำรท่องเที่ยว กำร
บริกำรและกำรศึกษำดูงำน ขอนแก่นนครรำชสีมำ” (9-11 กันยำยน 2558)

ผู้เข้าอบรม
นำงสำวอุมำพร ปำลสำร

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง
นำงสำวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงษ์

1.นำงประคอง เชียงนำงำม
2.นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ
3.นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง
4.นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง
นำงวิภำดำ มีแวว
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์

1.นำงประคอง เชียงนำงำม
2. นำยประภำพรณ์ ขันชัย
นำยปำนเทพ เลี่ยวเทียนไชย

นำงสำวเสำวลักษณ์ รำชำ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
15 ศูนย์อำเซียนศึกษำ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

16

18

สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มข.

19

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มข.

20

กองคลัง มข.

17

หลักสูตรอบรม
โครงกำรพัฒนำกำรของควำมสัมพันธ์
อำเซียน-จีน : กรณีศึกษำประเทศลุ่มน้ำ
โขงหลังกำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน
พ.ศ.2558 (18 กันยำยน 2558)
โครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
ดิจิตอล สำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
เลขำนุกำรผู้บริหำร” (23 กันยำยน 2558)
โครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
ดิจิตอล สำหรับหัวหน้ำ สำนักงำน”
(22 และ 28 กันยำยน 2558)
กำรประชุมชี้แจงกำรขอกำหนดตำแหน่ง
สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน
(29 กันยำยน 2558)
ประชุมเครือข่ำยบริหำรงำนบุคคล
(29 กันยำยน 2558)

ผู้เข้าอบรม
1.ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
2.นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย

อบรมสัมมนำ “กำรพัฒนำควำมรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและพัสดุ”
(3 กันยำยน 2558)

1.นำงพัชลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ
2.นำงประคอง เชียงนำงำม
3.นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ

นำงสำวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงษ์

นำยธวัช รัตนมนตรี

1.ผศ.คมศร ลมไธสง
2.นำยธวัช รัตนมนตรี
3.นำงสำวอุมำพร ปำลสำร
1.นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
2.นำงสำวอุมำพร ปำลสำร
3.นำงสำววรรณภำ สีดำพล

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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สำนักบริกำรวิชำกำร ได้ดำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิ ชำกำรแก่ สั งคม ประจำปี งบประมำณ 2558
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. หมวดงบประมาณแผ่นดิน
1.1 กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คม เพื่ อ
ประโยชน์ เชิ ง สำธำรณ ะ ได้ รั บ งบประมำณ ทั้ ง สิ้ น
15,000,000 บำท จ ำนวนโครงกำร 144 โครงกำร
ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ 135 โครงกำร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
93.75 ขอขยำยเวลำกำรด ำเนิ น โครงกำรจ ำนวน 9
โครงกำร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.25 มี ผู้ รั บ บริ ก ำรทั้ ง สิ้ น
707,275 คน มี ค วำมพึ ง พอใจในภำพรวมทั้ ง หมด
อยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 91.07
1.2 กำรให้ บ ริ ก ำรวิช ำกำรตำมนโยบำยของ
มหำวิ ท ยำลั ย และรั ฐ บำล ได้ รั บ งบประมำณทั้ ง สิ้ น
616,800 บ ำท จ ำน วน โค รงก ำร 12 โค รงก ำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 12 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100
มี ผู้ เข้ ำ รั บ บริ ก ำรทั้ ง หมด 490 คน มี ค วำมพึ งพอใจ
ในภำพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ
89.01

2. หมวดงบประมาณเงินรายได้
2.1 กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรโดยหลั ก สู ต ร
ของส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ได้ รั บ งบประมำณทั้ ง สิ้ น
3,481,500 บำท จ ำนวน โครงกำร 18 โครงกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100
มี ผู้ รั บ บริ ก ำรทั้ ง สิ้ น 1,092 คน มี ค วำมพึ ง พ อใจ
ในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ
85.38
2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริม สร้ำงประสิ ทธิภำพกำรท ำงำนกับ หน่ วยงำนภำยนอก
ได้ รั บ งบประมำณทั้ งสิ้ น 16,004,310 บำท จ ำนวน
โครงกำร 16 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 16 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 1,548 คน
และมี ค วำมพึ งพอใจในภำพรวมอยู่ ในระดั บ “มำก”
คิดเป็นร้อยละ 89.80
รำยละเอียดดังแผนผังโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
1.งบประมาณแผ่นดิน
1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
- งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 144 โครงกำร
- โครงกำรที่แล้วเสร็จ 135 โครงกำร (93.75%)
- โครงกำรที่ขอขยำยเวลำ 9 โครงกำร (6.25%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 707,275 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 91.08%

1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
- งบประมำณทั้งสิ้น 618,800 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 12 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 12 โครงกำร (100%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 490 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 89.01%

2.งบประมาณเงินรายได้
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของ
สานักบริการวิชาการ
- งบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 18 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 18 โครงกำร (100%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,092 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.38%

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับ
หน่วยงานภายนอก
- งบประมำณทั้งสิ้น 16,004,310 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 16 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 16 โครงกำร (100%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,548 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 89.80%
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แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1.งบประมาณแผ่นดิน
1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
หมวดเงินงบประมำณแผ่นดินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จำนวนเงินทั้งสิ้ น 15,000,000 บำท (สิบห้ำล้ำนบำท
ถ้วน) มีกำรจัดสรรงบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 19 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุด
โครงกำร ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 8 โครงกำรชุดที่ 1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
จำนวน 85 โครงกำร งบประมำณ 10,115,000 บำท (สิบล้ำนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
หัวหน้าโครงการ/
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบจัดสรร ผู้รับบริการ
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Smart Classroom: พัฒนำศักยภำพครูสู่กำร
อ.ดร.อนุชำ โสมำบุตร
จัดกำรเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้วชิ ำชีพด้ำนกำรวัด
อ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส
และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ฯ
กำรพัฒนำศักยภำพครูดำ้ นกำรพัฒนำ
ผศ.ดร.จำรุณี ซำมำตย์
นวัตกรรมกำรเรียนรู้และวิจยั ฯ
กำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรสอนภำษำไทย
ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์
ของครูในโรงเรียน ตชด.
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้ภำษำจีนและ
ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
ประยุกต์วัฒนธรรมจีนในงำนทำงด้ำนธุรกิจ
ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11
ดร.วำธีส ลีลำภัทร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมเกษตรสู่
ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดำจันทร์
ชุมชน
มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งที่ 4
รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร
ME สัมพันธ์สร้ำงฝำยชะลอน้ำ และบ่อน้ำวน
ผศ.ดร.จุฬำภรณ์ เบญจปิยะพร
อิสระเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
พลังงำนทดแทน ลดรำยจ่ำยเสริมรำยได้ อย่ำง
รศ.ดร.ธนำกร วงศ์วัฒนำเสถียร
พอเพียง
กำรถ่ำยทอดควำมรู้อำคำรต้นแบบพลังงำน
ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
สุทธิเป็นศูนย์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ค่ำยยุวชนวิศวกรรม ครัง้ ที่ 13
ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์

80,000

50

80,000

50

80,000

20

80,000

26

80,000

57

80,000

180

80,000

50

80,000

116
ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร

80,000
80,000

60

80,000

55

80,000

150
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39

ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/
กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผศ.พนมกร ขวำของ

80,000

52

ผศ.ดร.ดุษฎี อำยุวัฒน์

70,000

418

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนำ

200,000

200

รศ.สุณี เลิศสินอุดม

100,000

102

ผศ.จตุพร สีม่วง

80,000

100

อ.ทพญ.อำรยำ ภิเศก
รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน

80,000
20,000
300,000

506
105
593,574

ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ

250,000

250

ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ

60,000.00
60,000.00

49
46

22
23

กำรบีบน้ำมันจำกพืชน้ำมันเพื่อนำมำทำ
ประโยชน์ในอุตสำหกรรม
กำรเสริมสร้ำงทักษะแรงงำนอีสำนก่อนกำร
ย้ำยถิ่นไปทำงำนต่ำงประเทศระยะที่ 10
กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงประเทศ
ร้ำนยำสร้ำงเสริมสุขภำพ นำพำเลิกบุหรี่
พัฒนำศักยภำพทำงดนตรีไทยแก่เยำวชน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีกำรศึกษำ
2557
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก
ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกเหว่งเพดำนโหว่
งำนวันเกษตรภำคอีสำน ประจำปี 2558
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำร
ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้ำนอำชีพ
เกษตรกรรม
กำรจัดกำรศัตรูพริกแบบบรูณำกำร
กำรผลิตดำวเรืองปลอดภัยจำกสำรฆ่ำแมลง

24

กำรจัดฟำร์มจิ้งหรีดทีเ่ หมำะสมเพื่อลดต้นทุน

รศ.ดร.ยุพำ หำญบุญทรง

60,000.00

30

25

ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช

60,000.00

40

รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครำรัตน์

70,000.00

100

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ

50,000.00

51

28
29

แมลงในปศุสัตว์และกำรป้องกันกำจัด
กำรเพำะเลี้ยง แปรรูป และพัฒนำอำหำร
โปรตีนจำกไหมอีร-ี่ แมลงกินได้สู่ชุมชน
กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต และศัตรูในสวน
ยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน
กำรฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตแก่นตะวัน
เทคโนโลยีกำรผลิตมะม่วงและมะนำวนอกฤดู

ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี
นำยสมยศ มีทำ

50,000.00
50,000.00

30

กำรแก้ปัญหำกำรผลิตมะลิในฤดูหนำว

ผศ.ดร.สุมนำ นีระ

40,000.00

31

กำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเป็นอำชีพ
เทคโนโลยีกำรควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และกำร
ผลิตต้นกล้ำที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุนลินทรีย์
ปฏิปักษ์

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิศ์ ิริรัตน์

60,000.00

30
64
ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
120

รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

80,000.00

72

13
14
15
16
17
18
19
20
21

26
27

32
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/
กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

33

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรปลำ
และกำรผลิตสัตว์นำต้
้ นทุนต่ำ

ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถำพร

80,000.00

32

34

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำน
กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล

70,000.00

55

70,000.00

55

50,000.00

32

50,000.00

55

70,000.00

42

80,000.00

43

60,000.00

813

60,000.00

72

80,000.00

162

80,000.00

130

50,000.00

92

80,000.00

160

150,000.00

947

300,000.00

100,000

130,000.00

350

80,000.00

130

80,000.00

22

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

กำรเลี้ยงโคอย่ำงมืออำชีพ เพื่อควำมยั่งยืน
ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
ของท้องถิ่น
กำรพัฒนำมำตรฐำนฟำร์มผลิตสัตว์ระดับ
น.ส.ศรีนวล คณำนิตย์
ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ
เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 5
น.ส.นริศรำ สวยรูป
กำรถ่ำยถอด "เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด" สำหรับ
รศ.ดร.วิทยำ ตรีโลเกศ
ชำวนำ จังหวัดขอนแก่น
กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับกำรเลี้ยง
รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
และกำรแปรรูปไก่พื้นเมืองและสัตว์น้ำ
กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิ ต่อคนจำกสัตว์เลี้ยง
รศ.น.สพ.ชูชำติ กมลเลิศ
กำรป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดกำร
รศ.ดร.บงกช นพผล
สวัสดิภำพสัตว์
กำรให้ควำมรู้ดำ้ นกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นและ
น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง
กำรประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภำพสูงฯ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้ นกำรเลี้ยงและกำรใช้
ยำสัตว์นำอย่
้ ำงถูกวิธีเพื่อกำรผลิตปลำนิล
ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม
กระชังอนำมัย
กำรให้คำปรึกษำตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีใน
อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร ศักดิ์สง่ำวงษ์
กำรผลิตอำหำรแปรรูปจำกเนื้อสัตว์
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพน้ำนมดิบ
ผศ.นสพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน
ของฟำร์มโคนมรำยย่อย
ค่ำยบรูณำกำรสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10 ประจำปี
ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์
กำรศึกษำ 2557
สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจำปี
ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย
พ.ศ. 2558
ค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจร (Science Tour) ครั้ง
ผศ.ดร.ปวีณำ พงษ์ดนตรี
ที่ 29
ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับ
อ.ดร.กิติยำนี อำษำนอก
มัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งที่ 9
แพลงก์ตอนและแมลงน้ำ ครัง้ ที่ 5
อ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบำย
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ลาดับ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

ชื่อโครงการ
ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น
กำรบำบัดน้ำทิ้งในชุมชนโดยใช้สำหร่ำยขนำด
เล็ก
นักพฤกษศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งที่ 7
ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งที่ 21
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์
กำรวำดภำพเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์
กำรสร้ำงสำรสนเทศของชุมชนเพือ่ กำรพร้อม
รับกับกำรเป็นสมำชิกสังคมอำเซียน
คณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรทำโครงงำนคณิต
สำสตร์ สำหรับครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที1่
ผู้นำเยำวชนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
กำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อทำงพยำธิวิทยำ
ประกอบกำรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งที่
สำคัญ
กำรพัฒนำทักษะกำรประมวลผลและแปลผล
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิ ำร
กำรส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
บนฐำนของสุขภำวะองค์รวม
กำรตรวจกำรทำงำนของเอนไซม์อะเซทิล
คอลีนเอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร ปีที่ 3
กฎหมำยสู่ชมุ ชน
พี่สอนน้อง กีฬำอำเชียนเพื่อชุมชน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงบรูณำกำรโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพ
เบื้องต้นเพื่อเตรียมควำมพร้อม AEC

หัวหน้าโครงการ/
กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผศ.นิศำรัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

80,000.00

141

รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนำค

50,000.00

25

ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

80,000.00

33

อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม

80,000.00

122

อ.ดร.กัลยำ ศรีประทีป

80,000.00

70

อ.ดร.กัลยำ กองเงิน

60,000.00

84

ผศ.ดร.ปรียะวุฒิ วัชรำนนท์

80,000.00

18

ผศ.ปรำโมทย์ ครองยุทธ

80,000.00

57

ผศ.ดร.คำสิงค์ นนเลำพล

70,000.00

55

อ.ดร.ศรัณย์ เกียรติมำลีสถิตย์

70,000.00

61

นำงพันเพชร น้อยเมล์

60,000.00

100

รศ.กุลนภำ ฟู่เจริญ

80,000.00

100

รศ.อรวรรณ บุรำณรักษ์

80,000.00

53

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดำดวง

80,000.00

70

อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน
ผศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศษิ ฏ์

25,000.00
80,000.00

212
600

ดร.เชวงศกดิ์ พฤกษเทเวศ

40,000.00

36

อ.ชญำชล เชื้อนนท์

80,000.00

364
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ลาดับ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85*

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/
กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

250,000.00

907

70,000.00

150

80,000.00

30

80,000.00

62

80,000.00

50

80,000.00

15

80,000.00

10

80,000.00

64

70,000.00

413

150,000.00

218

70,000.00

30

80,000.00
80,000.00

40
60

80,000.00

71

ผ.อ.สำนักบริกำรวิชำกำร

3,000,000.0
0

ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร

ผ.อ.สำนักบริกำรวิชำกำร

50,000.00

-

สัปดำห์วิชำกำร
ผศ.ดร.อนุชำ นิลประพันธ์
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและให้ควำมรูใ้ น
อ.อชิระ หิรัญตระกูล
กำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปหมูยอเพื่อ
ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
สุขภำพสู่ชุมชน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกลุ่ม
ผศ.ดร.กฤษดำ ค้ำเจริญ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ค่ำยเยำวชนลุม่ น้ำโขงรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
ดร.นฤมล ผิวเผื่อน
กำรพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
เพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรมให้กับชุมชนต้นแบบ
กำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ
ดร.นำรำ กิตติเมธีกุล
ศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
ดร.ธีระวัฒน์ เจริญรำษฎร์
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ลงแขกเกี่ยวข้ำวนำนำชำติ ครั้งที่ 7
ผศ.มำนิตย์ ผิวขำว
ประจำปี 2557
ส่งเสริมสุขภำพ ชุมชนคนหนองคำย
ดร.ธนัญชัย ดำศรี
กำรสำรวจรังวัดมรดกสถำปัตยกรรมพื้นถิ่น
ผศ.อธิป อุทัยวัฒนำนนท์
แบบ Vernadocฯ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในชุมชน ผศ.ดร.ชัชวำล กีรติวรสกุล
กำรพัฒนำหมู่บ้ำนต้นแบบกำรจัดสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.รุจิรำ ดวงสงค์
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบในกำรพัฒนำ
รศ.ดร.ดำริวรรณ เศรษฐีธรรม
อนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย
โครงกำรอำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร
กำรเผยแพร่ควำมรู้มหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่
ชุมชน
เจ้ำบ้ำนน้อย(ยุวมัคคุเทศก์) เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวและกำรสื่อควำมหมำยท้องถิ่น
รวมทั้งสิน้

ศ.ดร.ละออศรี เสนำะเมือง

ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
10,115,000.00 704,196
80,000.00

*หมายเหตุ โครงกำรที่ 85 ขอขยำยเวลำดำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
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ตารางที่ 9 โครงกำรชุดที่ 2: โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 33 โครงกำร งบประมำณ 2,030,000 บำท (สองล้ำนสำมหมื่นบำทถ้วน)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อโครงการ
กำรผลิตสื่อมัลติมเี ดีย (Multi Media)
บนระบบปฏิบัติกำร Android สำหรับครู
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรที่พักสัมผัส
วัฒนธรรม (Home-stay)
The ASEAN Civil Engineering Student
Exchang Project
กำรอบรมภำษำไทยสำหรับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น สู่
กำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืน
ศิลปะไร้กำแพง : Art No Wall
กำรจัดทำบัญชีครัวเรือนในอำชีพกำรเกษตร
เพื่อบริหำรจัดกำรฯ
กำรผลิตวัสดุปรับปรุงดินและชุดควำมรู้เกษตร
ผสมผสำน เพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร
อย่ำงยั่งยืน
กำรผลิตยำสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน
กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
อันตรำยจำกยำฆ่ำแมลง จริงหรือโกหก ปีที่ 11
วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำวะที่ดแี ละพึ่งพำตนเอง
อย่ำงยั่งยืน
พี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดควำมยัง่ ยืนแก่ชมรมคนปวด
หลังและปวดข้อต่ำง ๆ
ส่งเสริมจิตอำสำเพื่อสุขภำพทำง
กำยภำพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน
กำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อลดควำมเสี่ยงต่อภำวะ
เมแทบอลิกซินโครม
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและกำรป้องกันควำม
เจ็บป่วยแก่ประชำชนวัยผูใ้ หญ่ บ้ำนโนนม่วง

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
17

ควำมร่วมมือออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล

100,000.00

75

ผศ.ดร.ฐิรชญำ มณีเนตร

80,000.00

48

ผศ.ดร.รัตมณี นันทสำร

80,000.00

62

ผศ.ดร.รัตนำ จันทร์เทำว์

80,000.00

50

ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร

80,000.00

130

ผศ.ธวัชชัย ช่ำงเกวียน

80,000.00

20

ผศ.ดร.สุภำภรณ์ พวงชมภู

50,000.00

30

ดร.นิสิต คำหล้ำ

70,000.00

42

อ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอำด

80,000.00

34

รศ.กัลยำ เจือจันทร์
รศ.ดร.ศักดำ ดำดวง

80,000.00
80,000.00

65
86

ผศ.ดร.รัชดำภรณ์ เบญจวัฒนำนนท์

80,000.00

100

รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธำกุล

80,000.00

50

ผศ.พิสมัย มะลิลำ

80,000.00

98

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร

80,000.00

153

รศ.อัมพรพรรณ ธีรำนุตร

120,000.00

150

ผูอ้ านวยการสานักบริการวิชาการ

480,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
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ลาดับ
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อโครงการ
ภัณฑ์ชุมชนนำอ้อ
ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ.
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสีย่ งชุมชนจำก
กลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 2
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ฯ
โครงกำรวิเครำะห์พื้นที่หำควำมต้องกำรของ
ชุมชน (เทศบำลเมืองศิลำ)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์เด็กเล็กฯ ระยะที่
1 (รังกำใหญ่)
โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์เด็กเล็กฯ ระยะที่
2 (รังกำใหญ่)
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร
โครงการอาเภอ มข.พัฒนา

26
27
28
29
30
31
32
33

โครงกำรป้องกันและลดควำมเสีย่ งชุมชนจำก
กลุ่มโรค NCDs ครั้งที่ 1
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสีย่ งชุมชนจำก
กลุม่ โรค NCDs ครั้งที่ 3
โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ระยะที่ 3
โครงกำรประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกำร
เรียนรู้ฯ (โนนม่วง)
โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ระยะที่ 3 (บ้ำนโต้น)
โครงกำรพัฒนำต้นแบบศูนย์สร้ำงเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ ระยะที่ 3 (รังกำใหญ่)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอ มข. พัฒนำ
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร
รวมทั้งสิน้

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

74

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผูอ้ านวยการสานักบริการวิชาการ

250,000

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

42

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

130

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

77

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

70

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

22

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

2,030,000.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

1,608
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ตารางที่ 10 โครงกำรชุดที่ 3: โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
จำนวน 14 โครงกำร งบประมำณ 1,355,000 (หนึ่งล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
ลาดับ

ชื่อโครงการ
กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำภำวะผู้นำเพื่อ
1
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (SCML)
กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของ
2
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจฯ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และตรำสินค้ำสำหรับ
3
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
กำรพัฒนำศักยภำพและกำรส่งเสริมสร้ำง
4 เครือข่ำยผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไมซ์และ
บริกำรในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงเพือ่ รองรับ AEC
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ธุรกิจไมซ์ สถำนที่จัดงำนและอีเว้นสู่ประชำคม
5
อำเซียน(MICE Business, Venue and Event
Management towards AEC)
กำรอบรมภำษำไทยสำหรับชำวต่ำงประเทศที่
6
กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม
วิธีกำรสำรวจและตรวจสอบคุณภำพน้ำบำดำล
7
เพื่อประเมินศักยภำพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยภำพเชิง
8 วัฒนธรรม : วิถชี ีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มแม่นำโขง
้
กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์ศิลปะดิน
9
เผำในอนุภำคลุ่มน้ำโขง : ไทย-ลำว
กำรวิเครำะห์พื้นที่เพื่อวำงแผนพัฒนำกำร
10
เกษตรในประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วย
11
ปำกแหว่งเพดำนโหว่ แบบสหวิทยำกำร
บ้ำนป่ำหัด:ปัวต้นแบบเพื่อสนับสนุนกำรปรับ
12
สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพฯ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงและประชาคมอาเซียน
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรบริหำร
13
สถำนศึกษำเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
14 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร
รวมทั้งสิน้

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

อ.ดร.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร

80,000

35

ผศ.ดร.ชื่นจิต อังวรำวงศ์

80,000

21

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช

80,000

18

ดร.พัชรำภรณ์ มหำสุวีระชัย

80,000

53

ดร.จินณพัษ ปทุมพร

80,000

42

ดร.อุมำรินทร์ ตุลำรักษ์

100,000

31

รศ.ดร.ศรัญญำ พรหมโคตร์

100,000

128

อ.วิจิตร วินทะไชย

100,000

117

ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว

100,000

28

ศ.ดร.อนันต์ พลธำนี

80,000

15

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชำวน์ชื่น

150,000

65

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล

80,000

30

ผูอ้ านวยการสานักบริการวิชาการ

245,000

30
18

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,355,000

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

601
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ตารางที่ 11 โครงกำรชุดที่ 4: โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จำนวน 12 โครงกำร งบประมำณ 1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร
1 ทันตกรรมพระรำชทำน
ผศ. ฑีฆำยุ พลำงกรู จอร์นส
50,000
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้เป็นยำ
2
ผศ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอำด
50,000
ภำยนอกสำหรับสัตว์
พัฒนำโรงเรียนดีมีประสิทธิผลสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใน
3
นำยเชษฐำ โพธิ์ประทับ
50,000
โรงเรียนพระรำชดำริ 3 โรงเรียนในพื้นที่ อ.
หนองสองห้อง
กำรพัฒนำต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
ผศ.ดร.นิลำวรรณ ฉันทะปรีชำ
4
40,000
ด้ำนสุขภำพ (โครงกำรต่อเนื่อง Area-based)
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำเทคนิคกำร
สอนของครูกลุ่มสำระวิชำภำษำไทยแก้ปัญหำ
ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธุ์
5
47,000
นักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ "ยำงคำ
Model" 6 โรงเรียน (Area-based)
กำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
สนง.พรด. ร่วมกับคณะ
6 โดยกำรมีสว่ นร่วม (โครงกำรต่อเนื่อง Areaเกษตรศำสตร์และคณะ
126,000
based)
วิทยำศำสตร์
กำรพัฒนำต้นแบบกำรเกษตรผสมผสำน
สนง.พรด.ร่วมกับคณะ
7
195,000
(โครงกำรต่อเนื่อง Area-based)
เกษตรศำสตร์
กำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
สนง.พรด.ร่วมกับคณะ
8
84,000
(Area-based)
วิทยำกำรจัดกำร
กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนแบบองค์รวมโดย
สนง.พรด.ร่วมกับคณะ
9 กำรน้อมนำรูปแบบกำรพัฒนำในโครงกำร
ศึกษำศำสตร์, เกษตรศำสตร์
134,500
พระรำชดำริมำปฏิบัติ
และวิทยำกำรจัดกำร
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประชำสัมพันธ์
10 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในรูปแบบ
สำนักงำน พรด.
151,525
ต่ำงๆ
กำรจัดทำสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำร
11 อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในรูปแบบต่ำงๆ
สำนักงำน พรด.
30,000
และนิทรรศกำรงำนวันวิทยำศำสตร์
งบบริหำรสำนักงำนฯ (เงินเดือนลูกจ้ำง 4 คน
12
สำนักงำน พรด.
541,375
ตั้งแต่ตุลำคม 2557-กันยำยน 2558
รวมทั้งสิน้
1,500,000.00

*หมายเหตุ โครงกำรที่ขอขยำยเวลำกำรดำเนินกำรจะดำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยใน 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

ผู้รับบริการ
160
30

80

70

30

ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
ขอขยำยเวลำ
ดำเนินกำร
500
870
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1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย และรั ฐ บำล เป็ น กำรด ำเนิ น งำนที่ ใช้ งบประมำณ
ดำเนินกำรจัดอบรมตำมหลักสูตรอบรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท
(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 12 โครงกำรกำรให้บริกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล
ลาดับ
ชื่อโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
1 โครงกำรวิเครำะห์พื้นที่หำควำมต้องกำรของ
ชุมชน
2 โครงกำรกำรศึกษำระบบน้ำเพื่อกำรเกษตร
3 โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำแบบหลำยชนิด
รวมกันเพือ่ ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร
4 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำว ผัก ปลอด
สำรพิษฯ
5 โครงกำรหมอพื้นบ้ำน /สมุนไพร
6 ติดตำมโครงกำรระบบน้ำเพื่อกำรเกษตร
7 โครงกำรปลูกผักปลอดสำรพิษฯ
8 โครงกำรหมอพื้นบ้ำน /สมุนไพร
9 โครงกำรผลิตสำรอินทรียใ์ ช้ในกำรเกษตรฯ
10 โครงกำรศึกษำดูงำนกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพื่อสร้ำงรำยได้ฯ
11 กิจกรรมประชุมสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
12 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร
รวมทั้งสิน้

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

616,800.00
59

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

56

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

90

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

55
40
50
40
40

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

60

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

616,800.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

490
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2.งบประมาณเงินรายได้
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของสำนักบริกำรวิชำกำร งบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท
(สำมล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 13 โครงกำรกำรให้บริกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อโครงการ
กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 15
Risk Management : กำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นวิชำชีพ รุ่นที่ 22
กำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและฉุกเฉิน สำหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง/ไต
วำย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4
กำรพัฒนำระบบเวชระเบียนทำงกำรพยำบำล
อย่ำงเป็นองค์รวม รุ่นที่ 1
กำรพัฒนำระบบเวชระเบียนทำงกำรพยำบำล
อย่ำงเป็นองค์รวม รุ่นที่ 2
กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 16
กำรจัดกำรรำยกรณี : กำรพัฒนำแผนกำรดูแล
ผู้ป่วยรำยกรณี รุ่นที่ 1
สมรรถนะพยำบำลวิชำชีพเครื่องมือประเมิน
กับผลลัพธ์ควำมปลอดภัยในผู้ปว่ ย รุ่นที่ 5
พิธีกรและพิธีกำรสำหรับส่วนรำชกำรและ
องค์กรส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพยำบำลข้ำงเตียง
กำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและฉุกเฉิน สำหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง/ไต
วำย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5
เพิ่มศักยภำพพยำบำลวิชำชีพด้ำนฉุกเฉิน
รุ่นที่ 1

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

240,000.00

91

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

273,000.00

90

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

247,500.00

57

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

168,000.00

56

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

123,000.00

40

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

234,000.00

81

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

189,000.00

63

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

201,000.00

67

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

193,500.00

46

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

138,000.00

46

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

328,500.00

73

105,000.00

35

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

13

Risk Management : กำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นวิชำชีพ รุ่นที่ 23

234,000.00

78

14

กำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 3

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

297,000.00

99

15

กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพ รุ่นที่ 17

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

162,000.00

54

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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ลาดับ
16
17
18

ชื่อโครงการ
กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำลให้มี
ประสิทธิภำพ รุ่นที่ 18
กำรจัดกำรรำยกรณี : กำรพัฒนำแผนกำรดูแล
ผู้ป่วยรำยกรณี รุ่นที่ 2
สมรรถนะพยำบำลวิชำชีพเครื่องมือประเมิน
กับผลลัพธ์ควำมปลอดภัยในผู้ปว่ ย รุ่นที่ 6
รวมทั้งสิน้

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

114,000.00

38

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

81,000.00

27

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

153,000.00
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3,481,500.00

1,092

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก โดยได้รับ งบประมำณ
ทั้งสิ้น 16,004,310 บำท (สิบหกล้ำนสี่พันสำมร้อยสิบบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 14 โครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 ผู้นำยุคใหม่เครือข่ำยอำเซียน
2 ผูน้ ำยุคใหม่ รุ่นที่ 3
3 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรทำงำนของบุคลำกร
ในองค์กรสู่ประชำคมอำเซียน
4 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 1
5 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 2
6 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 3
7
8
9
10

11

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 4
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 5
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 6
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รุ่นที่ 7

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

งบจัดสรร
522,500.00
259,600.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

360,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,669,030.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งที่
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
5 "กลยุทธ์กำรพัฒนำห้องสมุดสำหรับคนรุ่น
ใหม่"

771,000.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

ผู้รับบริการ
53
44
76
104
99
98
92
91
120
100

400

50
ลาดับ
ชื่อโครงการ
12 กำรสร้ำงและพัฒนำผู้ให้บริกำรธุรกิจ
อุตสำหกรรม (Service Provider) : BMC
13 กำรพัฒนำที่ปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ (Value Chain
Approach) : VCA
14 โครงกำรพัฒนำถนนคนเดินเชียงคำนให้เป็น
ถนนวัฒนธรรมฯ
15 โครงกำรสำรวจแนวทำงกำรจัดกำรพื้นที่จอด
รถยนต์
16 โครงกำรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่
รวมทั้งสิน้

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

320,000.00

ผู้รับบริการ
10
11

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

320,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

450,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

450,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

868,000.00
16,004,310.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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1,548
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ผลการดาเนินงานงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
1.งบประมาณแผ่นดิน
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
กำรให้ บ ริกำรวิชำกำรแก่สั งคมเพื่ อประโยชน์ เชิ งสำธำรณะ โดยใช้งบประมำณทั้ งสิ้ น 15,000,000 บำท
(สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) มีกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 144 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 135
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 93.75 และขอขยำยเวลำกำรดำเนินโครงกำรอีกจำนวน 9 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 6.25
มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 707,275 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 93.75
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 15 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ
ชุด
ที่
1
2
3
4

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ

379,806.57

85/81

704,196

92.12

45,878.18

33/33

1,608

91.85

50,902.3

14/14

601

91.09

696,414

12/7

870

89.24

1,173,001.05

144/135

707,275

91.07

งบประมาณ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

โครงกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำกผลงำน
10,115,000.00 9,735,193.43
จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น
โครงกำรชุมชนต้นแบบ
2,030,000.00 1,984,121.82
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงกำรควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรร่วมกับประเทศอนุ 1,355,000.00 1,304,097.70
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
1,500,000.00 803,586.00
พระรำชดำริ

รวมทั้งสิน้

15,000,000.00 13,826,998.95

คงเหลือ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558
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2. การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
กำรให้ บ ริก ำรวิช ำกำรตำมนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย และรัฐบำล โดยดำเนิ น งำนตำมนโยบำยของ
มหำวิท ยำลั ย และรัฐ บำล โดยใช้ งบประมำณทั้ งสิ้ น 616,800 บำท (หกแสนหนึ่ งหมื่ น หกพั น แปดร้อยบำทถ้ วน)
มีก ำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบั ติงำนทั้งหมด 12 โครงกำร ดำเนิ นกำรแล้ ว เสร็จ 12 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 100
มี ผู้ รั บ บริ ก ำรทั้ ง สิ้ น 490 คน มี ค วำมพึ ง พอใจในภำพรวมทั้ ง หมดอยู่ ใ นระดั บ “มำก” คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.01
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 16 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำร
แบบไม่แสวงหำกำไร
งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

1. โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนตำมแนวคิดเศรษฐกิจ
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

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

3. การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
กำรให้ บ ริก ำรวิช ำกำรโดยหลั ก สู ตรของส ำนั ก บริก ำรวิช ำกำร ได้ รับ งบประมำณทั้ งสิ้ น 3,481,500 บำท
(สำมล้ำนสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน) มีโครงกำรทั้งสิ้น 18 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,092 คน ซึ่งมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.38 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 17 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำร
โดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
1.กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมของ
สำนักฯ
รวม

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

3,481,500.00

2,503,405.31

969,094.69

18/18

1,092

85.38

3,481,500.00

2,503,405.31

969,094.69

18/18

1,092

85.38
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4. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
โครงกำรประเภทที่ 4 : กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก งบประมำณจั ดสรรทั้ งสิ้น 16,004,310 บำท (สิ บ หกล้ ำนสี่ พั น สำมร้อยสิบ บำทถ้ วน) มีโครงกำรทั้ งสิ้ น
18 โครงกำร ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ 18 โครงกำร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 มี ผู้ เข้ ำ รั บ บริ ก ำรทั้ ง สิ้ น 1,549 คน ซึ่ ง มี
ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.80 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการ
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก
รวม

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

16,004,310.00 12,776,517.08 3,227,792.92

16/16

1,548

89.80

16,004,310.00 12,776,517.08 3,227,792.92

16/16

1,548

89.80

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2558

54

สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ของสำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ
- จำนวนทั้งสิ้น 144 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 15,000,000 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 707,275 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.08
1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
- จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 616,800 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 490 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.01

2. งบประมาณเงินรายได้
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
- จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 3,481,500 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 1,092 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.38
2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
- จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 16,004,310 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิน้ 1,548 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.80
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กิจกรรมเด่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เสริมสร้างสายใย ด้วยหัวใจแห่งการให้บริการวิชาการ
ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ได้ รั บ จั ด สรรงบ
ประมาณในการด าเนิ น โครงการชุ ม ชนต้ น แบบ
เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ม ห าวิ ท ย าลั ย ข อ น แ ก่ น
ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
โดยเป็ น การน าเอาวิ ท ยาการและองค์
ความรู้ จากมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ออกเผยแพร่
สู่ ชุ ม ชน โดยก าหนดด าเนิ น การในพื้ นที่ ภ าค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น หลั ก ซึ่ ง ส านั ก บริ ก าร
วิชาการ มีชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
13 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น

จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู จั ง หวั ด นครราชสี ม า และ
จังหวัดหนองคาย
โดยหลั ก การด าเนิ น การนั้ น ได้ น้ อ มน า
ทฤษฏี ต ามแนวทางของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่ า งในแต่ ล ะพื้ น ที่ ท าให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และนาความรู้ไปต่อยอด
สร้างประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน สร้ างอาชี พ สร้างรายได้
นาชุมชนสู่ความเข้มแข็ งอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน
ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มนำโขง
เครือข่ายบริการวิชาการร่วมพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ได้ ด าเนิ น โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศลุ่ม
น้าโขง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่ ง ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ได้ ด าเนิ น การน าองค์
ความรู้ แ ละวิ ท ยาการของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
เผยแพร่และร่วมกันบูรณาการวิชาการกับหน่วยงานที่มี

ความร่วมมื อร่วมกั น ซึ่ งมี ก ารบริก ารวิ ช าการ ทั้ งใน
รู ป แบบการอบรมเชิ ง บรรยายและเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
โดยการด าเนิ น การจั ด อบรมแต่ ล ะหลั ก สู ต รนั้ น
ได้ ด าเนิ น การตามความต้ อ งการของหน่ ว ยงาน
ซึ่งมุ่งเน้ น การการเสริมสร้างศั ก ยภาพทางการศึก ษา
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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อำเภอ มข.พัฒนำ
พัฒนาอาเภอ มข. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ ความ ร่ ว ม มื อ ของม ห าวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น และส่ วนราชการภายในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ได้ร่วมกันกาหนดพื้นที่ในการให้บริการวิชาการระดับ
อาเภอ โดยใช้ ชื่ อ “อาเภอ มข.พั ฒ นา” ซึ่ งได้ก าหนด
พื้นที่เป้าหมายคือ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และ
ได้มอบหมายให้สานั ก บริการวิชาการ เป็น หน่วยงาน
หลั ก ในการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการในพื้ น ที่
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวนหนึ่ง

จากการด าเนิ น งาน โครงการ อ าเภอ มข.
พัฒ นา สานั กบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น
และหน่วยงานเครือข่ายได้ร่วมกันดาเนินโครงการต่างๆ
ทั้งในด้านการเกษตร สาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคม โดยการให้บริการวิชาการตามความต้องการ
ในชุมชนในแต่ละด้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน
และประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
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ถอดบทเรียนชุมชน เผยแพร่องค์ควำมรู้
เผยแพร่และสะท้อนผลการดาเนินงาน การให้บริการแก่สังคม
ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ได้ ด าเนิ น การถอดบทเรี ย นชุ ม ชน เพื่ อ สะท้ อ นผลการด าเนิ น โครงการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนต้ น แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มผู้นา
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งติดตามโครงการ
ที่ประสบความสาเร็จและยั่งยืนในชุมชน เพื่อ เป็นการ

ประชาสัมพันธ์การทางานร่วมกับชุมชน เป็นบทเรียน
ต้ น แบบของการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการใน
ชุมชนและเป็นแนวทางที่ดีสาหรับการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สานสัมพันธ์ สานสายใย อีสาน-ใต้
สานัก บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ น
ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยได้รับ ความไว้วางใจให้ ดาเนิ น การตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 เป็ น ต้ น มาและได้ ด าเนิ น การมาแล้ ว
67 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยและมีความตึงเครียด เป็นการชั่วคราว

พร้ อ มทั้ ง มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละทั ก ษะ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ มี ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
สมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ
พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ
หนองคาย พร้ อ มทั้ ง กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 สานัก
บริ ก ารวิ ช าการ ได้ ด าเนิ น การจ านวน 7 รุ่ น ซึ่ งผู้ เข้ า
อบรมและสานักงาน ก.พ. ชื่นชมเป็นอย่างดี
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล
เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาการพยาบาล ได้กาหนดหลักสูตรการอบรม
ทางการพยาบาลหลายหลักสูตร โดยเชิญ วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทฤษฏี เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน นาไปสู่การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ
ด้านสุขภาพ นามาซึ่งความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิ จสะสม เพื่อ
ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดอบรมจานวน 18 หลักสูตร
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ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สืบสำนประเพณีไทย สร้ำงสำยใย สำยสัมพันธ์ สู่ชุมชน
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
ทานุบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี
พร้อมทั้งร่วมส่ งเสริมและรักษาศิล ปวัฒ นธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมทาบุ ญ
ตักบาตรในโอกาสสถาปนาคณะ/หน่วยงานต่างๆ
และอีกหนึ่งภารกิจของสานักบริการวิชาการ คือการได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสภากาแฟสีหราช
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัย และร่วมกันดาเนินกิจกรรม
ต่ า งๆ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนรอบพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมและเกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ด้ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
สานักบริการวิชาการ ได้ดาเนินการด้านการบริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานของสานักบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จึงจาเป็นต้องมีการทางานเป็นเครือข่าย ซึ่งสานักบริการวิชาการ ได้มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักบริการวิชาการ ได้มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จานวน 6 ชุด บันทึกข้อตกลง
สัญญาจ้าง (TOR) จานวน 6 ชุด และสัญญารับทุน จานวน 1 ชุด และความร่วมมือกับเครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
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ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กร

สำนักบริกำรวิชำกำรสู่กำรเปลี่ยนแปลง
ก้าวสู่การเป็นสานักบริการวิชาการ

ส านั ก บริก ารวิช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ เข้ าสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงอี ก ครั้งหนึ่ ง เมื่อ วัน อังคารที่
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขชื่อหน่วยงานจาก “ศูนย์บริการวิชาการ” เป็น “สานักบริการวิชาการ” และเป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเริ่มใช้ชื่อ “สานักบริการวิชาการ” ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นมา

เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร
เพื่อการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ได้ พั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจั ด อบรม
ประชุมสั มมนา เชิงบรรยายและเชิงปฏิ บั ติการ โดยส านั กบริก ารวิช าการดาเนิ นการเป็ น ผู้จั ดหรือส่งบุ คลากร
เข้าร่วมอบรมหลั กสู ตรที่ หน่ วยงานภายนอกเป็ น ผู้ จัด ซึ่งสานักบริการวิชาการมุ่งเน้นที่จะพัฒ นาบุค ลากรซึ่งเป็น
ฟันเฟืองสาคัญของการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อพัฒนาลุคลากรให้มีประสิทธิภาพและองค์กรประสบความสาเร็จ
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“ประสำนสหวิทยำกำรสู่ชุมชนให้กว้ำงไกล
ด้วยสำยใยของสำนักบริกำรวิชำกำร”

คณะผู้จัดทำ
 ที่ปรึกษำ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
 นายธวัช รัตนมนตรี
 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ

 แหล่งข้อมูล
 นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ
 นางวิภาดา มีแวว
 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
 นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
 นางสาวกาญจนา บุศรีคา
 นางประคอง เชียงนางาม
 นายประภาพรณ์ ขันชัย
 นายทิวากร กาเจริญ
 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล
 นางชลาลัย ภูโทถ้า
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
 นางสาวลลดา สินธุพนั ธ์
 นายปานเทพ เลี่ยวเทียนชัย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ
หัวหน้าส่วนคลัง
หัวหน้าส่วนพัสดุ
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ
หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม

 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

 ออกแบบปกและรูปเล่ม
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

เผยแพร่: พฤศจิกายน 2558

