บทสรุปผู้บริหาร
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนงำนและดำเนินงำนบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลัก ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 เสำหลักที่ 3 Culture and Care Community
ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ได้ รั บ งบประมำณจั ด สรรทั้ ง สิ้ น 37,318710 บำท
เป็ น งบประมำณแผ่ น ดิ น จ ำนวน 20,000,000 บำท และงบประมำณเงิ น รำยได้ จ ำนวน 16,377,310 บำท
ซึง่ กำรดำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งออกเป็น 2 หมวดงบประมำณ ได้แก่
1. หมวดงบประมำณแผ่นดิน
1.1 งบดำเนินงำน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 437,900.00 บำท
1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 20,000,000 บำท
- กำรให้ บ ริก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คมเพื่ อ กำรใช้ ป ระโยชน์ เชิ ง สำธำรณะ จ ำนวน 205 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท และดำเนินโครงกำรแล้ว เสร็จ 199 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 97.07 และขอขยำย
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน จำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2.93 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน ควำมพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 92.12
- กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย และรั ฐ บำล จ ำนวน 33 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 941,400 บำท และดำเนินโครงกำรแล้ว เสร็จ 33 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำร
ทั้งสิ้น 1,603 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 90.43
2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้
2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร จำนวน 10 โครงกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 2,183,000 บำท และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 10 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.43
2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จำนวน 15
โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 15 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 96.20
2.3 รำยรับจำกดอกเบี้ยเงินทุนสำรองสะสม จำกกำรบริหำรทรัพย์สิน ค่ำเช่ำห้องประชุม บริจำค และ
กำรรับโอนจำกหน่วยงำนภำยใน เป็นเงิน 143,000 บำท
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำนักบริกำรวิชำกำร ประจำปี 2559 ฉบับนี้ เป็นรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน/
โครงกำรต่ ำง ๆ ที่ด ำเนิ นกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุ ลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559 น ำเสนอประกอบกับข้อมูลองค์กร
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่กำร
ดำเนินงำน กำรกำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป
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ปรัชญา/ปณิธาน
สำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยึด
มั่นกำรส่งเสริม ดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นผู้นำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรอุทิศเพื่อสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและ
นำนำชำติ

คาขวัญ
ประสำนสหวิทยำกำรสูช่ ุมชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของสำนักบริกำรวิชำกำร

พันธกิจ
1) พัฒนำสำนักบริกำรวิชำกำร ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบน พื้นฐำน เศรษฐกิจ
พอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
2) เป็ น ผู้ ป ระสำนงำนและด ำเนิ น กำรให้ บุ ค ลำกรของมหำวิ ท ยำลั ย ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นกำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำสังคมและเพิ่มคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
3) ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่ น เพื่อสร้ำงชุมชน
แห่ ง กำรพั ฒ นำสั ง คมเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ที่ เป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี ในภำคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ ใช้ เป็ น สถำนที่ ป ฏิบัติกำร
ทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
4) สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำเอกชน องค์กรเอกชน
เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคม และพัฒนำธุรกิจ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
และประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น

วัฒนธรรมองค์กร
กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบธรรมำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับ
ควำมคิดเห็น ทำงำนเป็นทีม มีจิตใจของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร

นโยบาย
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำน และดำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมของมหำวิทยำลัยโดยกำรบูรณำกำรสรรพวิทยำกำร
จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกำรชี้นำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคม
ที่ยั่งยืน
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ค่านิยมองค์กร
กำรนำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ตำมแนวทำง กำรจัดกำรบริหำรที่ดี ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
กำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรและคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร

อัตลักษณ์
นำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจัยเป็นฐำน เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

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

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 เสำหลักที่ 3 : Culture and Care Community
ส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่ำง ๆ โดยใช้ยุทธศำสตร์ที่ 9
เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยมีเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ คือกำรเป็นผู้นำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ด้วยวัฒนธรรมที่กอปรไปด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจ และกำรดูแลชุมชนและสังคม ภำยใต้แนวคิดหลักของยุทธศำสตร์
คือกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ในมิติต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นพัฒนำขึ้นมำไปช่วยกันแก้ปัญหำให้ชุมชน เพื่อให้เกิดควำม
เข้มแข็งและเกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรสร้ำงจิตวิญญำณของกำรมี “จิตอำสำ” ให้แก่นักศึกษำผ่ำน
กิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรสร้ำงอุทยำนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาสานัก
คณะกรรมการบริการวิชาการ

ผู้อานวยการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการภาคประชาชน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายอานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อานวยการ
- ส่วนบริหำรและธุรกำร
- ส่วนคลัง
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนประชำสัมพันธ์
- ส่วนโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริม
และพัฒนาบริการวิชาการ
- ส่วนนโยบำยและแผน
- ส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ
- ส่วนติดตำมและประเมินผล
- ส่วนสำรสนเทศ

ที่ปรึกษาสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ
- ส่วนบริกำรวิชำกำร
- ส่วนบริกำรฝึกอบรม
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คณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล

ศ.ดร.อนันต์ พลธำนี

นำยประวิทย์ อนันตวรำศิลป์

ดร.กิตติ วิฑูรย์วิทยลักษณ์

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

คณะกรรมการ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส

รศ.ทพญ.ดร.วรำนุช ปิติพัฒน์

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษำนุรัตน์

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รศ.อัมพน ห่อนำค

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

คณะกรรมการ

รศ.พิศำล ศิริธร

รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม

ผศ.ดร.กำญจนำ ดำรำศักดิ์

อำจำรย์วีระกุล ชำยผำ

ผศ.กมล อนวัช

กรรมการและเลขานุการ

นำงวิภำดำ มีแวว
กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผศ.นิยะดำ ห่อนำค

8

คณะกรรมการภาคประชาชน
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

นำยพรพิทักษ์ แม้นศิริ

นำยชำติชำย ชำธรรมำ

นำยสมใจ นำมสุดตำ

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

นำงวิภำดำ มีแวว

นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์

นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ

นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ
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คณะผู้บริหารสานักบริการวิชาการ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำนวยกำร

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และประกันคุณภำพ

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

นำยธวัช รัตนมนตรี
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลำย
ที่ปรึกษำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

นำงพัชลียกำนต์ ประภำธนำสิริ
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
อำนวยกำร

นำงวิภำดำ มีแวว
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
บริกำรวิชำกำร
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ประวัติความเป็นมาของสานักบริการวิชาการ

สำนักบริกำรวิชำกำร มีชื่อเดิม “ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ก่อตั้งตำมประกำศ
พระรำชกฤษฎี ก ำ เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วำคม 2532 และ
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ศู น ย์ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร” ตำมพระรำช
กฤษฎีกำเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชกฤษฎี ก ำ จั ด ตั้ ง ส่ ว นรำชกำรในมหำวิ ท ยำลั ย
ขอนแก่น ทบวงมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่อ
อีกครั้งเป็น “สำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
จั ด ตั้ ง ส่ ว นรำชกำร มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่
7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ทำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ ที่อำคำร
พิ ม ล กลกิ จ ชั้ น 5 มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ปั จ จุ บั น จำก
ประสบกำรณ์ ด้ ำ นกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ ย ำวนำน ส ำนั ก
บริกำรวิชำกำรมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่น
ที่จะพัฒนำสำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับ
นโยบำยผู้ บ ริ ห ำรที่ มี ทิ ศ ทำงที่ ชั ด เจน ซึ่ ง จะน ำพำส ำนั ก
บริกำรวิชำกำรให้มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำประเทศและ
ประเทศในกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ ำคลุ่ มน้ ำโขง ยึ ด มั่ น กำร
ส่งเสริมและดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ ตำม
น โ ย บ ำ ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดม
ทรั พ ยำกรทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น
เพื่อจัดบริกำร ให้กำรศึกษำและอบรมแก่ประชำชนระดับต่ำงๆ
ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพที่ผู้เข้ำ
รับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมรู้
ทักษะและค่ำนิยมต่ำงๆ ที่จะนำไป ใช้ประโยชน์ ทั้งในชีวิต
ประจำวันและประกอบอำชีพ
2.ร่ ว มมื อ กั บ คณะและหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ภำยใน
มหำวิ ท ยำลั ย และหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และเอกชน ในกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน
3.สร้ ำ งควำมสัม พัน ธ์ อัน ดีร ะหว่ ำงมหำวิทยำลัย
กับชุมชน
4.เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 13 14 16 และ 17
ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมำณ ให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้
ควำมเห็นชอบ และให้สำนักงบประมำณ ดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อปฏิบัติงำนให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภำรกิจ
ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจใด หรือภำรกิจใดไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
มิให้สำนักงบประมำณ จัดสรรงบประมำณสำหรับภำรกิจนั้น และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2558
มำตรำ 23 (1) ให้สภำมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่กำหนดทิศทำง เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรดำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2) ให้มหำวิทยำลัย
จั ด ท ำแผนพั ฒ นำและแผนปฏิ บั ติ ก ำรตำมระยะเวลำที่ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย ก ำหนด รวมทั้ ง ติ ด ตำมและประเมิ น ผล
กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
กำรจั ด ท ำแผนปฏิบั ติ รำชกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 จั ด ท ำขึ้น ภำยใต้ หลั กกำรที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และได้วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในปี
ที่ผ่ำนมำและสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำม 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559)
นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี รวมถึงกรอบนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย
(พ.ศ. 2558 - 2562) ที่กำหนดขึ้นโดยสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ประกำศสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557
เมื่ อวั น ที่ 2 กรกฎำคม 2557) ตลอดจนมี ควำมเชื่ อมโยงและสอดคล้ องกับ กรอบระยะยำว มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่น
พ.ศ. 2559-2562 ฉบับได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นในครำวประชุ ม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่
9 พฤษภำคม 2558
ดังนั้น ส่วนรำชกำรจึงต้องดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยให้มีควำมสอดคล้องและมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำยในกระทรวงและระหว่ำงกระทรวงตำมมิติภำรกิจ
มิติพื้นที่ มิติวำระ รวมถึงให้เป็นไปตำมผลผลิต ผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 ของสานักบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนหลักกำร ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย นโยบำยและยุทธศำสตร์วิจัยของ
ชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ทักษะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 นโยบำยรัฐบำล ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เพื่อกำหนดแผนและทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2559-2562) ที่กำหนดขึ้นโดยสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ประกำศ
สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2557)

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
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การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
กระบวนกำรนำแผนยุทธศำสตร์ สำนักบริกำรวิชำกำรสู่กำรปฏิบัติต้องผ่ำนหลักกำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ
แผน
ยุทธศำสตร์สำนักบริกำรวิชำกำร ต้องผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น/วิจำรณ์จำกผู้ บริหำร บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อนำควำมเห็นมำประกอบกำรปรับปรุงและต้องคำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ขอนแก่น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและส่งเสริมให้ทั้งสำนักบริกำรวิชำกำร และมหำวิทยำลัย ขอนแก่นบรรลุ
เป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ มีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดแก่หน่วยภำยในและบุคลำกร
มีกำรจัดทำ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมลำดับ ในแต่ละขั้นตอนผู้บริหำรที่รับผิดชอบต้องติดตำมและประเมินผล
และ
อำจจะต้องปรับปรุงแผนหำกจำเป็นเพื่อให้ทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงและเหมำะสม ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรใน
แต่ละตัวชี้วัดจะนำมำใช้ประกอบในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์สำนักบริกำรวิชำกำร แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบภำยใต้กำรกำกับของคณะกรรมกำรที่มอบหมำย (รูปที่ 4)
ทั้งนี้ควำมสำเร็จดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีกำรกำหนดแนวทำงในกำรนำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติที่ดี
ซึ่งในแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้ได้กำหนดแนวทำงดำเนินงำนไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้
1) กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์แก่บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) กำรมอบหมำยงำนและกระจำยอ ำนำจให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน ำแผนไปปฏิ บั ติ ต ำมล ำดั บ ชั้ น สู่ ระดั บ
หน่วยงำนภำยในและบุคคล
3) มี ร ะบบก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลควำมก้ ำ วหน้ ำ ที่ ส ำมำรถปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมำะสมและ
สอดคล้องกับเงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น โดยมุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
และกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่ อให้ กำรนำกลยุ ทธ์ และแผนปฏิบัติง ำนนำไปสู่กำรปฏิบัติ ที่มีประสิท ธิภำพ เกิด ประสิทธิ ผลตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย จึงได้กำหนดแนวทำงดังนี้

การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้กำหนดงบประมำณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม ที่ดูแลโดยสำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้รับกำรจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 บำท
ดังนั้นกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของคณะกรรมกำรประจำสำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งมีอธิกำรบดีเป็นประธำน คณะกรรมกำร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสำขำต่ำง ๆ และยังมีคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ สังคม ซึ่งมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รับผิดชอบดูแลสำนักบริกำรวิชำกำร เป็นประธำนคณะกรรมกำร และมีคณบดีคณะต่ำง ๆ อีกไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมกำร
ร่ ว มพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบโครงกำรต่ ำ ง ๆ ที่ จั ด ท ำต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่น
แต่เนื่องด้วยพันธกิจกำรให้บริกำรวิชำกำรที่นำเสนอมีมำกกว่ำงบประมำณ ดังนั้น ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้มำสนับสนุนในกำรดำเนินงำน โดยต้องแบ่งกำรดำเนินกำรออกเป็น 2 ประเภท
ตำมงบประมำณที่ได้รับ ได้แก่
1) งบประมาณแผ่นดิน
1.1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมำณสนับสนุน
จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 20,000,000 บำท สำหรับดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประกอบด้วย
ชุดโครงกำร จำนวน 4 ชุด ดังนี้
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- ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยแก่นสู่ชุมชน
- ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและประชำคมอำเซียน
- ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ
1.2) โครงการบริการวิชาการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
2) งบประมาณเงินรายได้
2.1) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยสำนักบริกำรวิชำกำร สร้ำงหลักสูตรกำรอบรม แล้วทำกำร
ประชำสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง
2.2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมำณของหน่วยงำน
นั้น ๆ
การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริกำรวิชำกำรทำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำร หรือประสำนงำน (Organizer/Facilitator) กำรบริกำรวิชำกำร
ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย ดังนั้น ผู้บริหำรสำนักบริกำรวิชำกำร ต้องทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพ
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำรวิชำกำร
การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร
สำนักบริกำรวิชำกำร มีบุคลำกรซึ่งประกอบด้วยข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงชั่วครำว มีหัวหน้ำส ำนั กงำนผู้ อำนวยกำร เป็ น ผู้ บั ง คับ บั ญ ชำสู ง สุ ด ผู้ บ ริหำร ประกอบด้ ว ยผู้ อำนวยกำร รองผู้ อำนวยกำร ได้ ม ำจำก
กำรสรรหำเป็นวำระ ๆ ละ 4 ปี
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
บุคลำกรทุกระดับของสำนักบริกำรวิชำกำร คือผู้ร่วมปฏิบัติตำมทิศทำงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
ดังนั้น บุคลำกรต้องมีจิตสำนึก ทักษะ จิตอำสำ และจิตบริกำร (Service Mind) ผู้บริหำรต้องมีหน้ำที่สร้ำงและกระตุ้น
ให้เกิดแก่บุคลำกรตลอดเวลำ
จำกข้อกำหนดในกำรนำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ผู้ที่จะทำให้เกิดผลมำกที่สุดก็คือ ผู้อำนวยกำร ที่ปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรดูแลและเสนอแนะ จำกกรรมกำรประจำสำนักบริกำรวิชำกำร ภำยใต้
กำรตัดสินใจร่วมของคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรให้คำปรึกษำจำกคณะกรรมกำรภำคประชำชน
โดยผู้อำนวยกำร ต้องเป็นผู้ประสำน/เข้ำใจ/จริงใจ ต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เป็นบุคคล
ที่สังคมทุกภำคส่วนให้กำรยอมรับ สำมำรถทำงำนนอกเหนือจำกแผนยุทธศำสตร์ที่เสนอหรือปรับแผนได้ หำกกำรกระทำ
นั้นจะเกิดผลดีต่อกำรปฏิบัติรำชกำร โดยสรุปของกำรนำแผนยุทธศำสตร์สู่แผนปฏิบัติ ดังเสนอในแผนภำพต่อไปนี้
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แผนภาพการนาทิศทางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ทิศทางยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ประจาสานักบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริการวิชาการ
ผู้อานวยการ
เครือข่าย

สานักบริการวิชาการ
คณะกรรมการภาคประชาชน

บุคลากร

บุคลากร

สานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

งบประมาณแผ่นดิน

บริกำรวิชำกำร

บริกำรวิชำกำร

เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิง

ตำมนโยบำย

สำธำรณะ

มหำวิทยำลัยและรัฐบำล

งบประมาณเงินรายได้

บริกำรวิชำกำร
โดยหลักสูตรของสำนักฯ

บริกำรวิชำกำร
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร

ทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก

แผนภาพการนาทิศทางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับสานักบริการวิชาการ
จำกประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น ทัง้ 10 ยุทธศำสตร์ มี 2 ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่
เกี่ยวข้องกับสำนักบริกำรวิชำกำร ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร และยุทศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กร
ที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยในแต่ละเป็นยุทธศำสตร์นั้น มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้กำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร
ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัด
1. รำยได้จำกกำรลงทุน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทรัพย์สินและทรัพย์สนิ ทำงปัญญำเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 จัดหารรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการ
ตัวชี้วัด
1.กำรจัดหำรำยได้จำกกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ
- รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและทรัพย์สนิ ทำง
ต่อเนื่อง กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรม
ปัญญำเพิ่มขึ้น
หลักสูตรกำรเรียนรู้แบบปกติ/หลักสูตรระยะสัน้ ให้กับ
ประชำกรทุกช่วงวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
เป้าประสงค์
1. เป็นผู้นำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจและกำรดูแล
ชุมชนและสังคม
2. จำนวนชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นอย่ำงบูรณำกำรสำขำวิชำต่ำง ๆ
3. จำนวนหน่วยงำนที่ให้บริกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทั้งในแง่ของกำรฝึกอบรมและให้คำปรึกษำ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นาเสนอทางเลือกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
ตัวชี้วัด
1. โครงกำรพระรำชดำริฯ ทีผ่ สำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
- จำนวนโครงกำรพระรำชดำริฯ ไม่น้อยกว่ำ 20 โครงกำร
“ศำสตร์ของพระรำชำ” และ “ศำสตร์ของมหำวิทยำลัย”
เพื่อแก้ปัญหำ ยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ ส่งเสริมอำชีพ
ให้กับสังคมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
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โครงการ
2. โครงกำร “อำเภอ มข.พัฒนำ” (โครงกำรที่ มข.ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น) คัดเลือกอำเภอพระยืนเป็นโครงกำร
ต้นแบบในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรบูรณำกำรสห
วิชำของ มข.
3. ขยำยพื้นที่โครงกำร “ละว้ำ” ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ
เพื่อแก้ไขปัญหำให้ครอบคลุมมิติอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น
เศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ กำรศึกษำ เป็นต้น โดยกำร
ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นพื้นที่พฒ
ั นำให้เป้นทีช่ ุ่ม
น้ำของโลก

ตัวชี้วัด
- จำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อพัฒนำชนบท
- จำนวนชุมนที่เข้ำร่วมกิจกรรม

- จำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อพัฒนำชนบท
- จำนวนชุมนที่เข้ำร่วมกิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
โครงการ
ตัวชี้วัด
1. จัดทำหลักสูตรอบรมและพัฒนำ ทั้งแบบระยะสัน้ และ - มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับฝึกอำชีพและกำร
ระยะยำวที่เป็น “ศำสตร์ของมหำวิทยำลัย” สำหรับกำร พัฒนำวิชำชีพร่วมกับสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง (กำรให้บริกำร
- จำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก
วิชำกำร: อบรมและสัมมนำเชิงวิชำกำรหรือปฏิบัติกำร)
- จำนวนบุคลำกรที่ผำ่ นกำรอบรม

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
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งบประมาณสานักบริการวิชาการ
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมำณ (บำท)

25,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00
15,616,800.00

15,000,000.00

15,000,000.00

งบดำเนินงำน
งบเงินอุดหนุน

10,000,000.00

5,000,000.00
437,900.00

437,900.00

437,900.00

2557

2558

ปีงบประมำณ (พ.ศ.)

2559

แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน สำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
- งบดำเนินงำน
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

2556

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558

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

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

437,900.00
20,000,000
20,437,900.00

25,000,000.00
20,000,000.00

20,000,000.00
15,000,000.00

15,616,800.00

15,000,000.00
งบเงินอุดหนุน
10,000,000.00

งบดำเนินงำน

5,000,000.00
-

437,900.00
2557

437,900.00

437,900.00

2558

2559

แผนภูมิที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559
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ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงินคงเหลือ

6,600

6,600

0.00

0.00

ค่ำใช้สอย

354,410.04

354,410.04

0.00

0.00

ค่ำวัสดุ

65,226.65

65,226.65

0.00

0.00

ค่ำสำธำรณูปโภค

11,663.31

11,530.43

132.88

1.11

437,900.00

437,767.12

132.88

0.03

2.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น

12,485,000.00

11,438,653.27

1,045,346.73

8.38

2.2 สำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรร

7,515,000.00

7,091,824.49

423,175.51

6.53

รวม

20,000,000.00

18,530,477.76

1,469,522.24

7.35

941,400.00

853,640.00

87,760.00

27.84

20,941,400.00

19,821,884.88

1,557,415.12

7.28

ประเภทเงินงบประมาณ
1.งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทน

รวม
2.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

3.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

19

งบประมาณเงินรายได้
30,000,000.00

งบประมำณ (บำท)
26,243,424.00

25,000,000.00

20,171,832.17

20,000,000.00

2557

16,520,310.00

15,000,000.00

2558

10,000,000.00

2559

5,000,000.00
2557

2558

2559

ปีงบประมำณ (พ.ศ.)

แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2557-2559
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน สำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้

2557
26,243,424.00

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
20,171,832.17

2559
16,520,310.00

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
รายการ
1.รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำง
รำยได้
1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก

รายรับ

รายการ
1. รำยจ่ำยบุคลำกร
2,183,000.00 1.1 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว/พนักงำนเงิน
รำยได้
14,194,310.00 1.2 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

รายจ่าย
566,400.00
1,164,785.81

1.3 เงินสมทบประกันสังคมของนำยจ้ำง
76,239.00
1.4 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
35,750.00
2. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพย์สนิ
43,000.00 2. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ค่ำตอบแทน
2,430,950.00
3. รำยได้ค้ำงรับ ปีงบประมำณ 2558
100,000.00 3. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ค่ำใช้สอย
8,950,102.17
4. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ค่ำวัสดุ
1,498,425.36
5. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ค่ำสำธำรณูปโภค
9,087.00
6. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำ
49,900.00
และเผยแพร่
7. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ครุภณ
ั ฑ์
99,200.00
สำนักงำน
8. รำยจ่ำยโอนงบประมำณให้มหำวิทยำลัย/
29,000.00
หน่วยงำนอื่น
รวมรายรับทั้งสิ้น
16,520,310.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
14,904,839.34
คงเหลือ
1,315,470.66
*หมายเหตุ รำยจ่ำยที่แสดงยังไม่รวมค่ำเสื่อมครุภณ
ั ฑ์
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การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558
1. กำรเชื่ อ มโยงกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำร
สู่ ง บประมำณ มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ได้ ก ำหนด
งบประมำณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป สำหรับ งำน
บริกำรวิชำกำรวิชำกำร ที่ดูแลโดยสำนักบริกำรวิชำกำร
ประมำณ 18 ล้ ำ นบำทต่ อ ปี ดั ง นั้ น กำรจั ด ท ำแผน
งบประมำณและแผนงำน ต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของคณะ-กรรมกำรสำนักฯ ซึ่งมี
อธิกำรบดีเป็นประธำน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำง ๆ
เป็นกรรมกำรมีคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีรอง
อธิกำรบดีที่รับผิดชอบดูแล
เป็นประธำน
และคณบดี ค ณะต่ ำ งๆ ไม่ เกิน 7 คน
เป็ น
กรรมกำรร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โครงกำร จะ
ดำเนินงำนจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติรำชกำร
ของมหำวิทยำลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริกำรวิชำกำร ที่
นำเสนอมีมำกกว่ำงบประมำณ ผู้อำนวยกำรสำนักฯ ต้อง
จัดหำรำยได้มำสนับสนุนในกำรดำเนินงำน
2. กำรมี เ อกภำพของหน่ ว ยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น สำนักบริกำรวิชำกำร ทำหน้ำที่
เ ป็ น ผู้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ห รื อ ป ร ะ ส ำ น ง ำ น (Organizer
/Facilitator) กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆใน
มหำวิ ท ยำลั ย ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร
ต้องทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย ในกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่
สังคม

3. กำรมีวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์ กำรได้รับ กำร
ยอมรับและทีมงำนบริหำรที่ดีของผู้บริหำร บุคลำกรของ
สำนักบริกำรวิชำกำรประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิ ท ยำลั ย ลู ก จ้ ำ งประจ ำ และลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว มี
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร เป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ผู้บริหำรประกอบด้วย ผู้อำนวยกำร มำจำกกำรสรรหำ
และรองผู้อำนวยกำร โดยมีวำระในกำรบริหำร วำระละ
4 ปี ผู้ อำนวยกำรและที ม งำนจึ ง ต้ องเป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์
ประสบกำรณ์และภำวะผู้นำ ได้รับกำรยอมรับจำกบุคคล
และหน่วยงำน ทั้งภำยในภำยนอก ส่งผลให้กำรบริหำร
สำนักบริกำรวิชำกำรมีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีขวัญและ
กำลังใจ มีแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรนำแผน
กลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด
ประสิทธิผล
4. กำรมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ ของ
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร บุ ค ลำกร คื อ ผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง ำน
ตำมทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ สำนักบริกำรวิชำกำร
ดังนั้น บุคลำกรสำนักฯ จะต้องมีจิตสำนึก มีทักษะ
มี
จิตอำสำและมีจิตบริกำร (Service Mind) ผู้บริหำรต้องมี
หน้ำที่สร้ำงและกระตุ้นให้บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำรมี
ทักษะตรงตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

21

แบ่งส่วนราชการ
ภายใต้สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่ ม ภารกิ จ อ านวยการ มี หน้ ำ ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำยต่ำงๆ
ภำยในส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร รวมทั้ งกำรบริ ก ำรสื่ อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึง
กำรบริกำรสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม เพื่อให้
กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนั กฯ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ โดยมี ห น่ ว ยงำนภำยใต้ ก ลุ่ ม ภำรกิ จ
ประกอบด้วย 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
ด ำเนิ น งำนภำยในส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ในด้ ำ นกำร
จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร กำรให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล
สำรสนเทศ ทั้งระบบฐำนข้อมูล กำรรวบรวมข้อมูล เพื่อ
กำรจัดทำระบบประกันคุณภำพ ตลอดจนกำรติดตำม
และประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้
กำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด

โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจประกอบด้วย ส่วน
สำรสนเทศ ส่วนนโยบำยและแผน ส่วนควบคุมคุณภำพ
กำรศึกษำ และส่วนติดตำมและประเมินผล
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรหำควำมจำเป็นในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน จัดทำหลักสูตร
ฝึ กอบรมมำตรฐำนและด ำเนิ น กำรจั ด ฝึ กอบรมให้ แ ก่
ชุ ม ชน บุ คลำกร องค์กร หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ รวมถึง กำร
จัดทำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมสัมมนำ โครงกำร
พิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจะมี
รูปแบบของกิจกรรมในโครงกำรตำมแต่ละข้อตกลงที่
ได้รับ ทั้งนี้มีกำรดำเนินงำนหรือบริหำรโครงกำรโดยผู้ที่
ได้ รับ มอบหมำย ซึ่ ง ขึ้น อยู่ กับคำสั่งที่ ได้รับกำรแต่งตั้ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิท ธิผล ตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยมี ห น่ ว ยงำนภำยใต้ ก ลุ่ ม ภำรกิ จ
ประกอบด้ ว ย ส่ ว นบริ ก ำรวิ ช ำกำร และส่ ว นบริ ก ำร
ฝึกอบรม

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

22

บุคลากรสานักบริการวิชาการ

สำนักบริกำรวิชำกำรมีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 44 คน บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (โครงกำร) ร้อยละ 27.27
ของบุคลำกรทั้งหมด สำหรับวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรส่วนใหญ่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 43.18 ของบุคลำกร
ทั้งหมด รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร จำแนกตำมประเภทตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ
การจัดกลุ่มบุคลากร
ตามประเภทตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

จานวน
(คน)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

1. ผู้บริหำร

4

4

-

-

-

2. ข้ำรำชกำร
3. ลูกจ้ำงประจำ
4. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เปลี่ยนสภำพ
5. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ
6. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้
7. พนักงำนรำชกำร
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงินรำยได้
9. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร

2
1
6
4
6
1
8
12

-

2
3
3
4
3

3
1
2
6
8

1
1
2
1

44

4

15

19

5

รวม
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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

1

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์
ข้าราชการ
5 นำยธวัช รัตนมนตรี
6 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
4

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยอำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

คณะเกษตรศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ที่ปรึกษำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

คณะสัตวแพทยศำสตร์
คณะศิลปกรรมศำสตร์

7

นำงพัชลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

8

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

หัวหน้ำส่วนบริหำรและธุรกำร
หัวหน้ำส่วนพัสดุ
หัวหน้ำส่วนประชำสัมพันธ์
หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
10 นำงประคอง เชียงนำงำม
11 นำยประภำพรณ์ ขันชัย
12 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
9

13 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล
14 นำงสำวชลำลัย วำนมนตรี
15 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์
16 นำยทิวำกร กำเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
17 นำงวิภำดำ มีแวว
18 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
19 นำยปำนเทพ เลี่ยวเทียนไชย
20 นำงรชตวรรณ พรมภักดี
21 นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ
22 นำงสำวพัชริดำ ใหลสุข
พนักงานราชการ

หัวหน้ำส่วนควบคุมคุณภำพ
กำรศึกษำ
หัวหน้ำส่วนติดตำมและประเมินผล
หัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำส่วนโสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริมและ
พัฒนำบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ
หัวหน้ำส่วนบริกำรฝึกอบรม
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรศึกษำ

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

23 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร

ตาแหน่ง

สังกัด

พนักงำนธุรกำร

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

พนักงำนพิมพ์ดีด

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ
กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร

32 นำยสุพันธ์ ขันตำ
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
32 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
33 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ
34 นำยชำลี พรหมอินทร์

พนักงำนขับรถยนต์

กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
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

ลูกจ้างประจา
24

นำงพรรณกร สีหำบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
25 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำชำ
26 นำงสำวศศิกำญจน์ ประสำรฉ่ำ
27 นำงสำววรรณภำ สีดำพล
28 นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง
29 นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
30 นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง
31 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะท้ำน

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สานักบริการวิชาการ
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะและควำมรู้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน
เปิดโอกำสให้ได้รับประสบกำรณ์ ควำมชำนำญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น กำรเข้ำร่วม
ประชุ ม สั ม มนำ ฝึ กอบรมของสำนัก บริกำรวิ ชำกำรและหน่ว ยงำนอื่ น ๆ จั ด ขึ้น เพื่ อพั ฒ นำผลกำรปฏิบัติ งำนให้เกิด
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของบุคลำกร
ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตรอบรม
ผู้เข้าอบรม
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน
1 ส่วนนโยบำยและแผน
โครงกำรพัฒนำควำมรูบ้ ุคลำกรสำนัก
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
บริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คม เพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
2 ส่วนนโยบำยและแผน
โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำร บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ทบทวนแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
3 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปี
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
งบประมำณ 2559 เรื่อง บทบำทของสำนัก
บริกำรวิชำกำรกับบริบทใหม่ทำงธุรกิจและ
สิ่งท้ำทำยสำหรับอุตสำหกรรม 4.0
4 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรพัฒนำองค์กร Organization
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
Development : OD) จังหวัดกำญจนบุรี
5 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำร 5 ส.
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
6 ส่วนบริหำรและธุรกำร
กำรวิเครำะห์งำนประจำเพื่อพัฒนำสู่กำร บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
วิจัยสถำบันของสำนักบริกำรวิชำกำร
7 ส่วนบริหำรและธุรกำร
กำรพัฒนำองค์กรและเพิ่มประสิทธิภำพ
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรทำงำน
8 ส่วนบริหำรและธุรกำร
โครงกำรพัฒนำบุคลกำรสำนักบริกำร
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
วิชำกำร “กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม”

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
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ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตรอบรม
ผู้เข้าอบรม
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก
1 บริษัท สตำร์คำสท์
กำรออกแบบห้องเรียนเพื่อรองรับกำรจัดกำร นำยธวัช รัตนมนตรี
คอร์ปปอเรชัน่ จำกัด
เรียนกำรสอนแบบ Active Learning
นำยประภำพรณ์ ขันชัย
นำยทิวำกร กำเจริญ
2 สำนักงำนสุขำภิบำลและ
กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะที่ถูก นำงพรรณกร สีหำบุตร
สิ่งแวดล้อม มข.
วิธี
3 กองอำคำรและสถำนที่ มข. กำรฝึกอบรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
อนุรักษ์พลังงำนและเทคนิค วิธีกำรสำรวจ
ข้อมูลกำรใช้พลังงำน
4 สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
นำงวิภำดำ มีแวว
มข.
สำหรับกำรวิเครำะห์และวำงแผนกำรจัดกำร
กำรศึกษำ รุ่นที่ 2
5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มข.
โครงกำรอบรมจรรยำบรรณผู้บริหำร
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง กำรเรียนรู้สู่
นำงสำวดำริกำ โนนศรี
ภำวะผู้นำในกำรบริหำรงงำนเชิงจริยธรรม :
ตำมรอยพระปฐมบรมรำชโองกำรใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
6 ศูนย์อำเซียนศึกษำ มข.
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
นำยประภำพรณ์ ขันชัย
อำเซียน
นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
7 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
โครงกำรอบรมหลั ก สู ต รกำรบริ ห ำร
นำยประภำพรณ์ ขันชัย
มนุษย์ มข.
อุ ด มศึ ก ษำระดั บ ต้ น
นำงประคอง เชียงนำงำม
8 สำนักหอสมุด มข.
โครงกำรสอนสนทนำภำษำอังกฤษสำหรับ
นำงพัชลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ
บุคลำกำรสำยสนับสนุนของหน่วยงำนใน
นำงรชตวรรณ พรมภักดี
สังกัด มข.
9 กองกลำง มข.
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่
นำงรชตวรรณ พรมภักดี
บริหำรงำนทัว่ ไป
10 กองอำคำรและสถำนที่ มข. โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรหลักกำรเขียน นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
โครงกำร (Projeck Writing)
นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
11 กองวิเทศสัมพันธ์ มข.
โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรสำย
สนับสนุนเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม นำยชำลี พรหมอินทร์
อำเซียน ประจำปี 2559
ผศ.คมศร ลมไธสง
12 สำนักหอสมุด มข.
กำรถ่ำยภำพให้สวยภำยใน 3 ชั่วโมง
13

กองกลำง มข.

โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร “ขับขี่ปลอดภัย เต็มใจบริกำร
เพื่อนร่วมทำงเป็นสุข”

นำงพัชลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ
นำยสุพันธ์ ขันตำ
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รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
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ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำรได้ ด ำเนิ น งำนโครงกำร
บริก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คม ประจ ำปี ง บประมำณ 2559
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. หมวดงบประมาณแผ่นดิน
1.1 กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คม เพื่ อ
ประโยชน์ เ ชิ ง สำธำรณ ะ ได้ รั บ งบประมำณ ทั้ ง สิ้ น
20,000,000 บำทจ ำนวนโครงกำร 205 โครงกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 199 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 97.07
ขอขยำยเวลำกำรด ำเนิ น โครงกำรจ ำนวน 6 โครงกำร
คิดเป็ นร้อยละ 2.93 มีผู้ รับ บริกำรทั้ งสิ้ น 706,168 คน
มีควำมพึ งพอใจในภำพรวมทั้ งหมดอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 92.12
1.2 กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมนโยบำยของ
มหำวิ ท ยำลั ย และรั ฐ บำลได้ รั บ งบประมำณ ทั้ ง สิ้ น
941,400 บำท จำนวนโครงกำร 33 โครงกำร ดำเนินกำร
แล้ วเสร็จ 33 โครงกำร คิด เป็ น ร้อยละ 100 มี ผู้ เข้ำรับ
บริกำรทั้ ง หมด 1,603 คนมี ควำมพึ งพอใจในภำพรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 90.43

2. หมวดงบประมาณเงินรายได้
2.1กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรโดยหลั ก สู ต รของ
สำนักบริกำรวิชำกำรได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000
บำท จำนวนโครงกำร 10 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
10 โครงกำร คิด เป็ น ร้อยละ 100 มี ผู้ รับ บริกำรทั้ งสิ้ น
485 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
“มำก” คิดเป็นร้อยละ 88.81
2.2กำรให้ บ ริก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คมเพื่ อ เสริม สร้ ำ งประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำยนอก
ได้ รั บ งบประมำณทั้ ง สิ้ น 14,194,310 บำท จ ำนวน
โครงกำร 15 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 15 โครงกำร
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 มี ผู้ เข้ ำ รับ บริ ก ำรทั้ ง สิ้ น 991 คน
และมี ค วำมพึ ง พอใจในภำพรวมอยู่ ในระดั บ “มำก”
คิดเป็นร้อยละ 92.96
รำยละเอียดดังแผนผังโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2559

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ปี งบประมาณ 2558
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แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
1.งบประมาณแผ่นดิน
1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ
- งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 205 โครงกำร
- โครงกำรที่แล้วเสร็จ 199 โครงกำร (97.07 %)
- โครงกำรที่ขอขยำยเวลำ 9 โครงกำร (2.93 %)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 92.12

1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล
- งบประมำณทั้งสิ้น 941,400 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 33 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 33 โครงกำร (100%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,603 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 90.43 %

2.งบประมาณเงินรายได้
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานัก
บริการวิชาการ
- งบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 10 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 10 โครงกำร (100%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.81 %

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
- งบประมำณทั้งสิ้น 14,194,310 บำท
- จำนวนโครงกำรทั้งหมด 15 โครงกำร
- จำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ 15 โครงกำร (100%)
- จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 92.96%

30

แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.งบประมาณแผ่นดิน
1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
สำนั กบริกำรวิชำกำรได้ รับ จัดสรรงบประมำณจำกมหำวิท ยำลัย ขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
หมวดเงินงบประมำณแผ่นดินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)
มีกำรจัดสรรงบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 19 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงกำร
ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 8 โครงกำรชุดที่ 1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
จำนวน 68 โครงกำรงบประมำณ 7,650,000 บำท (เจ็ดล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ
1

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และตรำสินค้ำสำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช

80,000.00

18

2

ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่

อ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล

50,000.00

32

3

โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก

อ.ทพญ.ดร.วิไลพร สุตันไชย
นนท์

80,000.00

1,235

รศ.อรวรรณ บุรำณรักษ์

80,000.00

48

รศ.กุลนภำ ฟู่เจริญ

80,000.00

114

นำยดิรก สำระวดี

50,000.00

240

6

กำรส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
บนฐำนของสุขภำวะองค์รวม
กำรทดสอบควำมชำนำญกำรห้องปฏิบัติกำร
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยธำรัสซีเมีย
มหกรรมพลังงำนทดแทนเพื่อชุมชนครั้งที่ 1

7

มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งที่ 5

รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร

85,000.00

83

8

ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12

ดร.กรชวัล ชำยผำ

90,000.00

56

9

ค่ำยยุวชนวิศวกรรม ครั้งที่ 14

อ.จำรุพล สุริยวนำกุล

90,000.00

195

10

กำรเพิ่มกำไรชำวไร่อ้อยด้วยกำรบริหำรจัดกำร
รถแทรกเตอร์ฯ

50,000.00

104

11

ศิลปกรรมสัญจรสู่ชุมชน

ผศ.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ

100,000.00

143

12

พัฒนำศักยภำพทำงดนตรีไทยแก่เยำวชน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีกำรศึกษำ 2558

ผศ.จรัญ กำญจนประดิษฐ์

80,000.00

97

13

รถไฟสำยศิลปะ : Art on train

อ.เจด็จ ทองเฟื่อง

80,000.00

19

14

กำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและ
เกลือเสริมไอโอดินฯ

รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

80,000.00

30

4
5
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ลาดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

กำรจัดกำรเพื่อลดปริมำณมูลฝอยในชุมชน
ผศ.ดร.ชัชวำล กีรติวรสกุล
ต.สำรำญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กำรนำร่องกำรใช้ประโยชน์จำกของเสียที่เกิด
จำกกระบวนกำรทำปลำส้มเพื่อผลิตก๊ำซชีวภำพ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ
และน้ำหมึกชีวภำพ
เตรียมควำมพร้อมในกำรส่งเสริมสุขภำพองค์
รศ.ดร.จุฬำภรณ์ โสตะ
รวมเพื่อกำรเข้ำสู่กำรเป็นผู้สูงอำยุอย่ำงสง่ำงำม
รองคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์งำนวันเกษตรภำคอีสำน ประจำปี 2559
ชุมชน
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ำ
ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถำพร
ต้นทุนต่ำฯ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
ผลิตและกำรตลำดข่ำเหลือง
กำรเลีย้ งโคอย่ำงมืออำชีพ เพื่อควำมยั่งยืนของ
ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
ท้องถิ่น
กำรจัดทำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สพ.ญ.ดร.วิบณ
ั ฑิตำ จันทร์กิติทำงชีวภำพภำยในฟำร์มเลี้ยงสัตว์
สกุล
เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 6
ผศ.ดร.สจี กัณหำเรียง
กำรผลิตพริกปลอดภัยจำกสำรฆ่ำแมลงโดย
ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
ชีววิธี
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมเพลี้ยแป้งมัน
รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ
สำปะหลังและไรแมงมุมหม่อน
กำรป้องกันกำจัดโรคใบขำวอ้อยและแมลง
รศ.ดร.ยุพำ หำญบุญทรง
พำหะนำโรคแบบผสมผสำน
แมลงศัตรูในปศุสัตว์และกำรป้องกันกำจัด
ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช
โดยชีววิธี
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับชำวนำ
รศ.ดร.วิทยำ ตรีโลเกศ
จังหวัดขอนแก่น
กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต และสัตว์ศัตรูใน
ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ
สวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน
เทคโนโลยีกำรผลิตแก่นตะวัน
ดร.พัชริน ส่งศรี
กำรลดควำมชื้นและกำรตรวจสอบคุณภำพ
รศ.ดร.บุญมี ศิริ
เมล็ดพันธุ์มูลค่ำสูง
กำรผลิตอ้อยอย่ำงมีประสิทธิภำพใน
อ.นันทวุฒิ จงรั้งกลำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในมันสำปะหลัง อ.ดร.อรุณี พรมคำบุตร

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

80,000.00

42

80,000.00

42

80,000.00

72

300,000.00

675,000

80,000.00

35

70,000.00

32

70,000.00

30

50,000.00

54

70,000.00

36

70,000.00

52

70,000.00

83

70,000.00

100

70,000.00

42

70,000.00

36

70,000.00

130

60,000.00

59

70,000.00

38

60,000.00

81

70,000.00
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ลาดับ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริ ิรัตน์

70,000.00

91

รู้จักโรคพืชและกำรจัดกำรโรคพืชอย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย
กำรผลิตมวลชีวภำพเชื้อรำเขียว
Trychoderma spp เพื่อกำรควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธี
ร่วมมือแก้ปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ
พัฒนำศักยภำพสมอง ป้องกันภำวะสมองเสื่อม
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับกลุ่มนักศึกษำและ
บุคลำกรทำงอำชีวและเทคนิคศึกษำ
ค่ำยเยำวชนลุม่ แม่น้ำโขงรักษ์สิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 3
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตกุนเชียง
เพื่อสุขภำพชุมชน

รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

80,000.00

98

อ.ดร.สุวดิ ำ แสไพศำล

60,000.00

70

ผศ.บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์

80,000.00

50

ผศ.ดร.สิริมำศ ปิยวัฒนพงศ์

80,000.00

51

ผศ.ดร.กฤษดำ ค้ำเจริญ

80,000.00

36

ดร.นฤมล ผิวเผื่อน

80,000.00

93

ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

80,000.00

30

พี่สอนน้อง ครั้งที่ 3

อ.ดร.อริยะ นำมวงศ์

80,000.00

61

ดร.กำนดำ ศรอินทร์

75,000.00

80

อ.ดร.ศักดิร์ ินทร์ นนทพจน์
อ.ดร.นำรำ กิตติเมธีกุล

80,000.00
80,000.00

625
101

อ.สำเริง ศรีภูมภิ ักดิ์

70,000.00

65

อ.ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ

60,000.00

60

อ.ปำณิสรำ ทองยำ

80,000.00

52

ผศ.อรัญ จันทร์ลุน

80,000.00

35

รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณี
เดช

80,000.00

71

รศ.น.สพ.ชูชำติ กมลเลิศ

80,000.00

1,044

ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม

80,000.00

72

กำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดถั่งเช่ำเพื่อ
เป็นอำชีพ

กำรส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบกำรยุคใหม่
ด้วยไอซีที
ค่ำยอำเซียนเคลื่อนที่
กำรสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำรให้แก่ผู้พิกำร
กำรพัฒนำบุคลำกรผูส้ อนวิทยำศำสตร์โดยใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อฯ
กระบวนทัศฯใหม่ทำงกำรศึกษำต่อกำรศึกษำ
ในศตวรรษที่ 21
กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กำรจัดกำรสุขภำพเต้ำนมและคุณภำพน้ำนมดิบ
ในฟำร์มโคนมรำยย่อยแบบยั่งยืน
กำรให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำร
ส่งเสริมสุขภำพและควบคุมป้องกันโรคระบำด
ที่สำคัญในสัตว์
กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิ ต่อคนจำกสัตว์เลี้ยงและ
ปศุสัตว์
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้ นกำรเลี้ยงและกำรใช้ยำสัตว์นำ้
อย่ำงถูกวิธีเพือ่ กำรผลิตปลำนิลกระชังอนำมัย
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ลาดับ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อโครงการ
กำรให้ควำมรูด้ ้ำนกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นและ
กำรประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภำพสูงฯ
กำรส่งเสริมสุขภำพพระภิกษุ สำมเณรที่วดั
กำรเสริมสร้ำงพลังงำนอำนำจและกำรส่งเสริม
สุขภำพในกลุ่มโรคเรื้อรัง
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรแมลงน้ำ
กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ฤดูหนำวแก่
โรงเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ห้องปฏิบัติกำรวิจยั เคมีสู่ชุมชน
ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์เคลื่อนที่ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งที่ 10
คณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรทำโครงงำน
คณิตศำสตร์ฯ ครั้งที่ 2
นักพฤกษศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งที่ 8
ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งที่ 22
สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจำปี 2559
กำรปรับปรุงเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้สูงอำยุ
กำรสำรวจรังวัดมรดกสถำปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ
Vernadoc

66

โครงกำรอำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร

67

สนับสนุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรอุดมศึกษำ

68

แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำน
แบบมีส่วนร่วม อบต.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
รวมทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง

70,000.00

146

อ.วรำรัตส์ สุนทรำภำ

80,000.00

115

อ.อุบล จ๋วงพำนิช

80,000.00

202

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

80,000.00

28

ผศ.ดร.พัฒนำ ภู่วนิชย์

60,000.00

638

ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

80,000.00

อ.ดร.กิติยำนี อำษำนอก

80,000.00

120

ผศ.ดร.คำสิงค์ นนเลำพล

70,000.00

34

ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
อ.กัลยำ ศรีประทีป
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์

90,000.00
90,000.00
300,000.00

34
60
8,500

ผศ.ดร.สุรกำนต์ รวยสูงเนิน

70,000.00

35

ผศ.อธิป อุทัยวัฒนำนนท์

80,000.00

30

2,120,000.00

-

130,000.00

-

80,000.00

46

7,650,000

691,151

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
อำจำรย์อมรวรรณ รังกูล

ตารางที่ 9 โครงกำรชุดที่ 2 : โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 100 โครงกำร งบประมำณ 8,050,000 บำท (แปดล้ำนห้ำหมืน่ บำทถ้วน)
ลาดับ
1

2

ชื่อโครงการ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรที่พักสัมผัส
วัฒนธรรม (Home-stay) ชุมชนแก่งละว้ำ
อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรเพิ่มผลผลิตภำพ
กำรผลิตปลำแสงตะวันและส่งเสริมกำรนำวัสดุ
ชีวมวลทำงกำรเกษตรมำประยุกต์ใช้ฯ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผศ.ดร.ฐิรชญำ มณีเนตร

80,000.00

53

รศ.ดร.ศรัญญำ พรหมโคตร์

240,000.00

115

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

34
ลาดับ
ชื่อโครงการ
3 อันตรำยจำกยำฆ่ำแมลง
ควำมสำมำรถในกำรรักษำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ
4
และข้อด้วยตนเองแบบยั่งยืนของคนในชุมชน
ส่งเสริมจิตอำสำเพื่อสุขภำพทำงกำยภำพบำบัด
5
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน
กำรตรวจกำรทำงำนของเอนไซม์อะเซทิลคอลีน
6
เอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรปี 4
กำรรณรงค์และประเมินสุขภำพเพือ่ ลดควำม
7
เสี่ยงต่อภำวะเมแทบอลิกซิลโดรม

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
รศ.ศักดำ ดำดวง

งบจัดสรร
70,000.00

ผู้รับบริการ
93

ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ

80,000.00

116

ผศ.พิสมัย มะลิลำ

80,000.00

122

รศ.จุรรี ัตน์ ดำดวง

80,000.00

82

รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร

80,000.00

150

8

เรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมชุมชนผ่ำนภำพถ่ำย

อ.วิจิตร วินทะไชย

80,000.00

60

9

กำรผลิตไม้ผลและมะนำวนอกฤดู

อ.สมยศ มีทำ

60,000.00

98

10

กำรผลิตอำหำรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมควำมมั่นคง
คณบดีคณะเกษตรศำสตร์
ด้ำนอำชีพเกษตรกรรม

250,000.00

126

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดำ

100,000.00

54

ผศ.ดร.สุภำภรณ์ พวงชมพู

50,000.00

27

ดร.นิสติ คำหล้ำ

65,000.00

35

อ.ดร.รำไพ นำมพิลำ

60,000.00

51

ผศ.ดร.อังคณำ ตุงคะสมิต

80,000.00

50

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรี ะกุล

80,000.00

90

รศ.อัมพรพรรณ ธีรำนุตร

100,000.00

107

อ.ภูวฎน กรพันธุ์

80,000.00

58

อ.ภัทรำนุช พนำลิกุล

80,000.00

53

อ.ประภำพิมนต์ ปริวัติ

70,000.00

167

ดร.ณัฐพล ไตรเพิม่

80,000.00

117

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรและปศุสัตว์
บนพื้นที่ดินเค็มแก่งละว้ำเพื่อสร้ำงอำชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรจัดทำบัญชีต้นทุนกำรผลิตและกำรบริหำร
จัดกำรเงินของกลุ่มชุมชน
กำรพัฒนำแหล่งเรียนรูเ้ ครือข่ำยกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และกำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพร
ทำงกำรเกษตรตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปริมำณและคุณภำพผลผลิต
ไม้ผล
กำรสร้ำงเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สังคมไทยยุคใหม่ ก้ำวไปอย่ำงยั่งยืน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนสำหรับครู
กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพเพื่อป้องกันกำรเกิด
โรคเรื้อรังแก่ประชำชนวัยผู้ใหญ่ บ้ำนโนนม่วง
ผลิตนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งที่ 3
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
ในชุมชน
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและให้ควำมรู้
ในกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ
สุขภำวะ สมรรถภำพทำงกำย และโภชนำกำร
ของพระภิกษุ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

35
ลาดับ
ชื่อโครงการ
22 สัปดำห์วิชำกำร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559
23 ส่งเสริมสุขภำพชุมชนหนองคำย
สืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
24
ลงแขกฯ
25 กฎหมำยสู่ชุมชน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ
26
ศักยภำพผู้ประกอบกำรฯ
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรหนี้สินและ
27
กำรออมเงินฯ
พัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชนและวิสำหกิจ
28
ชุมชนฯ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตฯ
ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตฯ

งบจัดสรร
250,000.00
120,000.00

ผู้รับบริการ
5,260
284

อ.อดิพงษ์ ไชยสิทธิ์

80,000.00

อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน

35,000.00

64

อ.ดร.ธนชำติ เรำประเสริฐ

70,000.00

30

อ.วัลภำ ถมยำ

80,000.00

17

ดร.ธีรวัฒน์ เจริญรำษฎร์

70,000.00

58

29

ค่ำยบูรณำกำรสัตวแพทย์ ครั้งที่ 12 ประจำ
ปีกำรศึกษำ 2559

ผศ.วีรพล ทวีนันท์

150,000.00

947

30

กำรผลิตยำสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
พร้อมออกสู่เชิงพำณิชย์

ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอำด

80,000.00

31

31

กำรป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดกำร
สวัสดิภำพสัตว์

รศ.ดร.บงกช นพผล

70,000.00

276

รศ.เบญจมำศ พระธำนี

120,000.00

146

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

45,000.00

18

รศ.ดร.สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์

80,000.00

33

ผศ.ดร.รัชดำภรณ์ เบญจวัฒนำนนท์

80,000.00

165

อ.ดร.กัลยำ กองเงิน

60,000.00

82

อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกำญจนวงศ์

130,000.00

275

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

1,000,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

130,000.00

32
33
34
35
36
37

กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพหู คอ จมูก
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนแบบต่อเนื่อง
ระยะยำว
กำรศึกษำพรรณไม้สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน
และชุมชน
กำรสร้ำงและวิเครำะห์สำรสนเทศเชิงสถิติเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่นฯ
วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำวะที่ดีและพึ่งพำตนเอง
อย่ำงยั่งยืน
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์
ค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจร (Science Tour)
ครั้งที่ 30
สำนักบริกำรวิชำกำร (63 โครงกำร)

38

โครงกำรอำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร

39

สนับสนุนกำรดำเนินงำนวำรสำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

36
ลาดับ
40
41
42

43
44
45
46

ชื่อโครงการ
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม
กำรถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรูด้ ้ำนกำรจัดกำร
มรดกวัฒนธรรมฯ
โครงกำรสุขภำพดีวิถไี ทย (เทศบำลตำบลรังกำ
ใหญ่)
โครงกำรสุขภำพดีวิถไี ทย ครั้งที่ 3 (เทศบำล
ตำบลรังกำใหญ่)
โครงกำรสุขภำพดีวิถไี ทย ครั้งที่ 4 (เทศบำล
ตำบลรังกำใหญ่)

47

โครงกำรเด็กดีวิถไี ทย (สำนักบริกำรวิชำกำร)

48

โครงกำรค่ำยแนะแนวฯ

49

โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงชุมชนจำก
กลุ่มโรคพยำธิใบไม้ตับ

50

โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย

51

โครงกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ

52
53
54
55
56

โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงชุมชนจำก
กลุ่มโรค NCDs
โครงกำรอบรมผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อเยำวชน
ไทยคิดดี
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและ
อนุรักษ์พลังงำน
โครงกำรผลิตและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
สำหรับครู
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

280,000.00
200,000.00
400,000.00
1,975,000.00
500,000.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

50
60
200
98
36
39
105
100
51
40

37
ลาดับ

ชื่อโครงการ
โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

57

โครงกำรถ่ำยทอดและบูรณำกำรงำนวิจัยงำน
บริกำรวิชำกำรฯ

58

โครงกำรหำควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพสัตว์

59

โครงกำรเพิม่ ทักษะควำมรู้ภำษำไทยสำหรับครู
ที่สอนภำษำไทยฯ

60

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ

61

โครงกำรทันตกรรมพระรำชทำนฯ

62

โครงกำรมะเร็งเต้ำนมฯ

63

โครงกำรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกบร่วมกับปลำ

64

โครงกำรหอบหืดฯ

65

โครงกำรป้องกันกลุม่ โรค NCDs

66

ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร

67

กันเงินเหลื่อมปี
โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- พื้นที่ละว้า

68

โครงกำรหำควำมร่วมมือกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

69

โครงกำรมะเร็งเต้ำนมฯ

70

โครงกำรส่งเสริมกำรทำเกษตรปลอดภัย

71

โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนสวัสดิกำรชุมชนฯ

72

โครงกำรจัดตั้ง/เสริมควำมแข็งแรงสวัสดิกำร
ชุมชน

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้อานวยการ
สานักบริการวิชาการ

975,000

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

ผู้รับบริการ

25
254
215
100
30
100
140

200,000.00

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

112
55
26
80

38
ลาดับ

ชื่อโครงการ
โครงกำรผลิตและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
สำหรับครู

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
73
วิชำกำร
ผู้อานวยการสานักบริการโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง – พื้นที่ศิลา
วิชาการ
โครงกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อกำรจัดตั้งกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
74
ท่องเที่ยว (ศิลำ)
วิชำกำร
โครงกำรเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์เก่ำฯ ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
75
(ศิลำ)
วิชำกำร
โครงกำรฟื้นฟูแหล่งกำรท่องเที่ยวและ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
76
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
77 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจฯ (ศิลำ)
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
78 โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ
วิชำกำร
โครงกำรอำหำรแปรรูปอำหำรและส่งเสริม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
79
ธุรกิจบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
80 โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
81 โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 2
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
82 โครงกำรเลี้ยงปลำแบบหลำยชนิดร่วมกันฯ
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
83 โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 3
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
84 โครงกำรอำชีพเสริมกำรเกษตรระดับครัวเรือน
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
85 โครงกำรแปรรูปอำหำรและส่งเสริมธุรกิจบริกำร
วิชำกำร
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชนด้วย
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
86
วัฒนธรรม
วิชำกำร
โครงกำรจัดตั้ง/เสริมควำมแข็งแรงสวัสดิกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
87
ชุมชน
วิชำกำร
88

โครงกำรตรวจเยี่ยมโฮมสเตย์ ครั้งที่ 2

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

89

โครงกำรจัดฝึกอบรม Gastronomy Tourism

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ
40

300,000.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

270
165

60
40

50
480
150
40
40
80

40

39
ลาดับ

ชื่อโครงการ
โครงการอาเภอ มข.พัฒนา

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

โครงกำรสุขภำพดีวิถไี ทย (เทศบำลตำบล
บ้ำนโต้น) ครั้งที่ 1
โครงกำรสุขภำพดีวิถไี ทย (เทศบำลตำบล
บ้ำนโต้น) ครั้งที่ 2
โครงกำรสุขภำพดีวิถไี ทย (เทศบำลตำบล
บ้ำนโต้น) ครั้งที่ 3
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนฯ
เทศบำลบ้ำนโต้น
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงกลุ่ม
โรคพยำธิใบไม้ในตับฯ
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและ
อนุรักษ์พลังงำน
โครงกำรส่งเสริมกำรทำเกษตรปลอดภัยลดใช้
สำรเคมี (บ้ำนโต้น)
โครงกำรส่งเสริมกำรทำเกษตรปลอดภัยลดใช้
สำรเคมี เพื่ออำหำรกลำงวันน้อง
(รร.บ้ำนขำมป้อม)
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงชุมชนจำก
กลุ่มโรคพยำธิใบไม้ตับ (เทศบำลตำบลนำอ้อ)
กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนฯ
(สำนักบริกำรวิชำกำร)
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

งบจัดสรร
600,000.00

50
51
115
135
57

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

45

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

รวมทั้งสิ้น

ผู้รับบริการ

150

8,050,000.00

13,484

ตารางที่ 10 โครงกำรชุดที่ 3: โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
จำนวน 28 โครงกำร งบประมำณ 2,300,000 บำท (สองล้ำนสำมแสนบำทถ้วน)
ลาดับ
1
2

3

ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
กำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัยด้ำนบริหำรธุรกิจด้วย
ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยรำช
โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรตลำดและกำรบัญชี
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ผศ.ดร.ชื่นจิต อังวรำวงศ์
ย่อมในประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรแก่ประเทศ
กำลังพัฒนำในประเทศอนุภมู ิภำคลุ่มน้ำโขงและ รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์
ประชำคมอำเซียน

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

80,000.00
80,000.00

20

50,000.00

30

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

40
ลาดับ
4

ชื่อโครงการ
The Second ASIAN Civil Engineering
Student Exchange Project

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller
Workshop)
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
6
แข่งขันของอุตสำหกรรมในประเทศ สปป.ลำว
7 ศิลปะไร้กำแพง : ART NO WALL
กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์ศิลปะดินเผำ
8
ในอนุภำคลุ่มน้ำโขง : ไทย-ลำว
กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยสำหรับชำว
9
ต่ำงประเทศ
กำรอบรมภำษำไทยสำหรับชำวต่ำงประเทศ
10
ที่กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตร
11 สู่ประเทศอนุภูมภิ ำคลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำร
กำรวิเครำะห์ชนิดแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจและ
12 แนวทำงกำรป้องกันกำจัดในประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ำโขง ไทย-ลำว
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรพัฒนำภำวะผู้นำ
13
นักศึกษำ
กำรพัฒนำทักษะกำรสอนคณิตศำสตร์ทสี่ ่งเสริม
14
กำรคิดขั้นสูงแก่ครูกัมพูชำ
กำรสร้ำงเครือข่ำยและเตรียมพร้อมพัฒนำครู
15
ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนฯ
กำรสำนสัมพันธ์ควำมร่วมมือด้ำนกำรสอน
16
ภำษำญี่ปุ่น
ค่ำยพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและแลกเปลี่ยน
17
วัฒนธรรมไทย-ลำว
ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วย
18
ปำกแหว่งเพดำนโหว่ แบบสหวิทยำกำร
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรผ่ำตัดหัวใจ
19
ชนิดเปิด ไทย-ลำว ครั้งที่ 4
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง
โครงกำร"ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรแลกเปลี่ยน
20
เรียนรูด้ ้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
5

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผศ.ดร.รัตมณี นันทสำร

90,000.00

60

อ.ดร.วำธิส ลีลำภัทร

80,000.00

19

นำยสุพนต์ สีหำรำช

80,000.00

40

ผศ.ธวัชชัย ช่ำงเกวียน

60,000.00

19

ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว

80,000.00

34

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนำ

220,000.00

77

ดร.อุมำรินทร์ ตุลำรักษ์

90,000.00

72

ผศ.ดร.เยำวรัตน์ ศรีวรำนนท์

80,000.00

20

รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ

70,000.00

51

อ.ดร.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร

80,000.00

42

อ.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์

90,000.00

70

ผศ.ดร.สิทธิพล อำจอินทร์

80,000.00

83

อ.ดร.วัชรำ สุยะรำ

80,000.00

62

อ.ธีรพงษ์ บุปผำดำ

80,000.00

62

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชำว์ชื่น

150,000.00

75

รศ.สมภพ พระธำนี

80,000.00

62

ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

600,000.00

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

41
ลาดับ

ชื่อโครงการ

21

โครงกำร "พี่สอนน้องเรียน เต้น เล่นสนุกฯ

22

โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงประเทศ ณ Lijiang College of Guangxi
Normal University เมืองกุ้ยหลิน สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน

23
24
25
26
27
28

โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรกำร
อบรมภำษำไทยสำหรับชำวต่ำงประเทศที่กรุง
ฮำนอย ประเทศเวียดนำม
โครงกำรหำควำมต้องกำรของชุมชน ณ แขวงบอ
ลิคำไซ วิทยำเขตนำบง สปป.ลำว
โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือฯ แขวงนำบง
วิทยำเขตนำบง สปป.ลำว
โครงกำรหำควำมร่วมมือฯ แขวงจำปำสัก สปป.
ลำว
โครงกำรสนับสนุนวิทยำกรผูเ้ ชี่ยวชำญ ณ
กระทรวงศึกษำและกีฬำ สปป.ลำว
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ
123

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำร

รวมทั้งสิ้น

2,300,000.00

1,021

ตารางที่ 11 โครงกำรชุดที่ 4 : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
อ.ทพญ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งำมพันธ์

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

85,000.00

210

1

ทันตกรรมพระรำชทำน

2

โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรโดยกำรมีส่วนร่วม 7 กิจกรรม

อ.ดร.วังวร สังฆเมธำวี

50,000.00

50

3

โครงกำรพัฒนำต้นแบบเกษตรผสมผสำน

ผศ.ดร.วิทยำ ตังโลเกศ,
อ.ดร.ดวงกมล สุวรรณสิทธิ์,
อ.กำพล ไทยโส, อ.สมยศ มีทำ

120,000.00

50

4

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกลุม่
และองค์กรชุมชน 6 กิจกรรม

ผศ.จินตนำ สมสวัสดิ์

91,077.00

80

โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแนวพระรำชดำริ

ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์,
อ.ดร.ประยุทธ์ ชูสอน,
อ.เชษฐำ โพธิ์ประทับ,

80,000.00

130

5

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

42
ลาดับ

ชื่อโครงการ

6

โครงกำรสนองพระรำชดำริอื่น ๆ
โครงกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเผยแพร่ให้
ควำมรู้ภำยใต้กำรสนองพระรำชดำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สำรวจ รวบรวมชนิดพันธุ์
นกในมหำวิทยำลัยขอนแก่น
โครงกำรขยำยผลกำรดำเนินงำนและกำร
ประชำสัมพันธ์กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภำยใต้กำร
สนองพระรำชดำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
งบค่ำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (ตุลำคม 2558 กันยำยน 2559)
รวมทั้งสิ้น

7

8

9

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผศ.วิลำวัลย์ ชมนิรตั น์,
ผศ.นิลำวรรณ ฉันทะปรีดำ,
ผศ.ยศ บริสุทธิ์
สำนักงำนฯ

งบจัดสรร

328,220.00

ผศ.ดร.จุฑำพร แสวงแก้ว

60,000.00

ผศ.ดร.จุฑำพร แสวงแก้ว

358,900.00

ผู้จัดกำร สนง.โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

826,803.00
2,000,000.00

ผู้รับบริการ

115

635

*หมายเหตุ โครงกำรที่ขอขยำยเวลำกำรดำเนินกำรจะดำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยใน 6 เดือน
1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล เป็นกำรดำเนินงำนที่ใช้งบประมำณดำเนินกำร
จัดอบรมตำมหลักสูตรอบรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำลงบประมำณทั้งสิ้น 941,400 บำท (เก้ำแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 12 โครงกำรกำรให้บริกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล
ลาดับ
ชื่อโครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ต.ขามป้อม
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
กิจกรรมศึกษำควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน
1
น้อยชำนบึง
2 กิจกรรมศึกษำดูงำน วันที่ 25-28 เมษำยน 2559
กิจกรรมหำรือและสำรวจแหล่งน้ำร่วมกับ
3
ผู้นำชุมชน
กิจกรรมกำรสำรวจพื้นที่ชุมชน เพื่อดูข้อมูล
4
ทำงกำยภำพในกำรต่อท่อส่งน้ำ
กิจกรรมศึกษำดูงำนฝำยกักเก็บน้ำห้วยหมูม่น
5 และอ่ำงเก็บน้ำห้วยตำดข่ำ (อันเนือ่ งมำจำก
พระรำชดำริ) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
รองฯ ฝ่ายวางแผนและ
ประกันฯ

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

315,200.00

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ

45

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ
รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ

30

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ

42

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

43
ลาดับ

ชื่อโครงการ
จ.อุดรธำนี และศูนย์กำรเรียนรู้ ต.ทุ่งโปร่ง
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
กิจกรรมสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลำเซล
6
พร้อมฐำนตั้ง
7 กิจกรรมสำรวจประชำชนและครัวเรือน
8 โครงกำรประชำคมชุมชนเพื่อจัดหำแหล่งน้ำ
9 กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำ
กิจกรรมสำรวจแปลงนำข้ำว เพื่อขอรับ
10
มำตรฐำน GAP จำนวน 3 ครั้ง
11 ค่ำจ้ำง อสร.โครงกำร
12 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ต.เหล่า
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
กิจกรรมประชุมเสวนำ "หลักกำรผลิตและตรวจ
13
รับรองพืชฯ
14 กิจกรรมกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย
กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรตลำดสู่กำรสร้ำงแนวคิด
15
เศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมสำรวจคุณภำพดินเพื่อกำรทำเกษตร
16
ปลอดภัย
17 กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
18 กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย
กิจกรรมประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
19
ดำเนินงำน
20 กิจกรรมกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย
21 กิจกรรมกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย
22 กิจกรรมพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้ำชุมชน
23 กิจกรรมพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
กิจกรรมปรับปรุงคุณภำพดินเพื่อกำรทำเกษตร
24
ปลอดภัย
กิจกรรมตรวจสอบคุณภำพดินเพื่อกำรทำเกษตร
25
ปลอดภัย
กิจกรรมกำรดูแลตนเองทำงกำยภำพบำบัด
26
เบื้องต้นฯ
27 กิจกรรมผลิตผักปลอดสำรพิษฯ
28 กิจกรรมเพำะเลี้ยงกุ้งในกระชังฯ
29 กิจกรรมสำนสัมพันธ์ ณ อบต.เหล่ำ อ.โกสุมพิสยั

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ
รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ
รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ
รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ

856

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ
รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ
รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ

รองฯ ฝ่ายวางแผนและ
ประกันฯ

626,200.00

1,603

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

30

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

40

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

50

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

40

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

55
35

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

15

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

30

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

50

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

40

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

50

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

40
15
20

รายงานผลการดาเนินงาน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

40
30

44
ลาดับ
30
31
32
33

ชื่อโครงการ
จ.ขอนแก่น
กิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร
กิจกรรมกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร
ค่ำจ้ำง อสร. อสพ.โครงกำร
รวมทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

ผู้รับบริการ

50

941,400.00

1,603

2.งบประมาณเงินรายได้
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของสำนักบริกำรวิชำกำรงบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท
(สองล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 13 โครงกำรกำรให้บริกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโครงการ

หัวหน้ าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
หลักสูตรพิธีกรและพิธีกำร
วิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
หลักสูตรศิลปะกำรพูด รุ่นที่ 1
วิชำกำร
หลักสูตรกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
และกำรบริหำรจัดกำร
วิชำกำร
หลักสูตรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
ให้มีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 19
วิชำกำร
หลักสูตรสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพ เครื่องมือ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
ประเมินกับผลลัพธ์ควำมปลอดภัยในผู้ป่วย
วิชำกำร
รุ่นที่ 7
หลักสูตรกำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
: Focus charting รุ่นที่ 4
วิชำกำร
หลักสูตรสมรรถนะผู้นำทำงกำรพยำบำลด้ำน
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
Clinical Supervision รุ่นที่ 1
วิชำกำร
หลักสูตรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและฉุกเฉิน
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบำหวำน /ควำมดันโลหิตสูง/
วิชำกำร
ไตวำย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 6
หลักสูตรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพยำบำลข้ำง ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
เตียง : CQI สู่กำรวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 2
วิชำกำร
หลักสูตร Risk Management: กำรบริหำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
ควำมเสีย่ งฯ รุ่นที่ 24
วิชำกำร
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

198,000.00

33

63,000.00

14

114,000.00

19

216,000.00

54

84,000.00

21

460,000.00

115

336,000.00

84

396,000.00

66

112,000.00

28

204,000.00

51

2,183,000.00

485
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2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก โดยได้รับงบประมำณทั้งสิ้น
14,194,310 บำท (สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นสี่พันสำมร้อยสิบบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 14 โครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 เทคนิคกำรทำงำนเป็นทีมเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน
จัดประชุมสัมมนำเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทำง
2
รูปแบบฯ
3 กำรเขียนโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศฯ
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
4 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 1/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
5 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 2/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
6 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 3/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
7 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 4/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
8 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 5/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
9 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 6/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
10 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นที่ 7/59
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพ
11 ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
รุ่นเพิ่มเติม
12 หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ำยอำเซียน รุ่นที่ 2
13 หลักสูตรผู้ตรวจสอบภำยใน (กำรตรวจสอบทุจริต)
14 อบรมมัคคุเทศก์อำชีพ
15 หลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2/59
รวมทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร

ผู้รับบริการ

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

111,600.00

36

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

9,500.00

27

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

15,500.00

31

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

96

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

84

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

95

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

64

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

50

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

96

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,709,030.00

112

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

-

99

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

266,500.00
176,000.00

41
22

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

1,260,000.00

40

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

392,000.00

98

14,194,310.00

991
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ผลการดาเนินงานงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
1.งบประมาณแผ่นดิน
1.การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสำธำรณะ โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำน
บำทถ้วน) มีกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 205 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 199 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 97.07 และขอขยำยเวลำกำรดำเนินโครงกำรอีกจำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2.93 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น
706,168 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 92.12 รำยละเอียดดังตำรำงที่
15
ตารางที่ 15 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ
งบประมาณ
ชุดที่

1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำกผลงำนจำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
โครงกำรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงกำรควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรร่วมกับประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

รวมทั้งสิ้น

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

7,650,000.00

7,029,451.03

620,548.97

68/65

691,151

91.63

8,050,000.00

7,470,272.42

579,727.58

100/99

13,484

90.63

2,300,000.00

2,034,617.46

265,382.54

28/1

898

93.42

2,000,000.00

1,811,533.46

188,466.54

9/8

635

92.81

1,654,125.63

205/199

706,168

92.12

20,000,000.00 18,345,874.37
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2. การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมนโยบำยของมหำวิ ท ยำลั ย และรั ฐ บำลโดยด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและรัฐบำล โดยใช้งบประมำณทัง้ สิ้น 941,400 บำท (เก้ำแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน) มีกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 33 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 33 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,603
คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 90.43 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ
งบประมาณ
ชุดที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน พื้นที่ ต.ขำมป้อม
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน พื้นที่ ต.เหล่ำ
อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม

1

2

รวมทั้งสิ้น

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

315,200.00

227,440.00

87,760.00

12/12

973

-

626,200.00

626,200.00

0.00

21/21

630

90.43

941,400.00

853,340.00

87,760.00

33/33

1,603

90.43

3. การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท (สองล้ำน
หนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) มีโครงกำรทั้งสิ้น 10 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 10 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ
100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน ซึ่งมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.81 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
หลักสูตรของสำนักบริกำรวิชำกำร
งบประมาณ
ชุดที่

1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมตำมหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมของสำนักฯ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

2,183,000.00

1,357,911.90

197,638.10

10/10

485

88.81

2,183,000.00

1,357,911.90

497,638.10

10/10

485

88.81
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4. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
โครงกำรประเภทที่ 4 : กำรให้ บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับ หน่วยงำน
ภำยนอก งบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 14,194,310 บำท (สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นสี่พันสำมร้อยสอบบำทถ้วน) มีโครงกำร
ทั้ งสิ้ น 15 โครงกำร ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็จ 15 โครงกำร คิด เป็ น ร้อยละ 100 มี ผู้ เข้ำ รับ บริก ำรทั้ งสิ้ น 991 คน ซึ่ ง มี
ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.96 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการ
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
จานวน
กิจกรรม
(แผน/ผล)

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ

2,383,967.77

15/15

991

96.20

14,194,310.00 11,810,342.23 2,383,976.77

15/15

991

92.96

งบประมาณ
ชุดที่

1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำน
กับหน่วยงำนภำยนอก
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

14,194,310.00 11,810,342.23

คงเหลือ
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สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของสำนักบริกำรวิชำกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ
- จำนวนทั้งสิ้น 205 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.12
1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
- จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 941,400 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,603 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.43
2. งบประมาณเงินรายได้
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
- จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.81
2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
- จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 14,194,310 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.96
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กิจกรรมเด่น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยการบริการ
วิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
ส านั ก ฯ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณในการ
ด าเนิ น โครงการชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ม หา วิ ท ย า ลั ย ข อน แ ก่ น ซึ่ ง ด า เนิ น ก า ร ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 สานักฯ ได้กาหนดพื้ นที่บริการวิชาการทั้งสิ้น
10 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
เลย มหาสารคาม หนองบั ว ล าภู และจั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยการราองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น เผยแพร่ สู่ ชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
บรรเทาและแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน เช่ น
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจ
เป็นต้น
นอกจากการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท าง
วิ ช าการสู่ ชุ ม ชนแล้ ว ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ยั ง ได้
มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน น้อมนา
แนวทางจากพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งพระราชา ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความพอเพี ย งและมี ค วามสุ ขอย่ า ง
ยั่งยืน
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มนำโขง
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
นอกจากการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชนในประเทศไทยแล้ว
การบริการวิชาการสู่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงก็ถือ
เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสาคัญ อันเนื่องมาจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ สานักบริการวิชาการได้ตระหนักถึง
ความส าคั ญ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ ชี วิ ต ของ
ประชาชนในประชาคมอาเซี ยน ให้มีความเข้า ใจใน
บริบทใหม่ของการสังคมประชาคมและให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจและยอมรับในการบริการวิชาการแก่
สั ง คม เพื่ อให้ ป ระชาชนในภูมิ ภาคได้มี โ อกาสได้รับ
ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการวิชาการแก่สั งคมในพื้ น ที่
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ความสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย
ด้ า นทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม จึ ง ได้ด าเนิ นโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศ
ลุ่ ม น้ าโขง โดยเฉพาะสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ซึ่งสานักบริการวิชาการ ได้ดาเนินการ
น าองค์ ค วามรู้ แ ละวิ ท ยาการของมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น เผยแพร่และร่วมกันบูรณาการวิชาการกับ
หน่ ว ยงานที่ มี ความร่ว มมื อร่ว มกัน ซึ่ ง มี การบริก าร
วิชาการ ทั้งในรูปแบบการอบรมเชิงบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการ โดยการดาเนินการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร
นั้น ได้ดาเนินการตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่ง
มุ่งเน้นการการเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาและ
สร้า งความสั ม พั น ธ์ อัน ดี ระหว่ า งประเทศในภูมิ ภาค
อาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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อำเภอ มข.พัฒนำ
พัฒนาอาเภอ มข. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
การด าเนิ น โครงการอ าเภอ มข.พั ฒ นาใน
ปัจจุบัน สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชนใน
พื้นที่ อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง
และในปี พ.ศ. 2559 ส านั กบริการวิช าการ ได้ ด าเนิน
โครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งหาความต้องการของชุมชน เพื่อ
เพิ่มเติมและแก้ไขความต้องการของชุมชนที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ ว และความต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ การวาง
แผนการปฏิบัติ ราชการให้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนที่ได้ทาการหาและวิเคราะห์
จากการด าเนิ น โครงการตลอดปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 พบว่า ความต้องการของชุมชนหลายประเด็น
ได้ มี ก ารด าเนิ น โครงการต่ า ง ๆ และแก้ ไ ขปั ญ หาไป
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ยั ง มี ป ระเด็ น ความต้ อ งการใหม่ ๆ
เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ต่าง ๆ ของพื้นที่ที่เปลี่ยนไป
อย่ า งไรก็ ต าม ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ ยั ง คง
มุ่ ง เน้ น ในการบริ ก ารวิ ช าการสู่ พื้ น ที่ อ าเภอพระยื น
จังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “อาเภอ
มข.พัฒนา” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในพื้นที่ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และในการด าเนิ น งานทุ ก ครั้ ง
ที่ผ่านมานั้น สานักบริการวิชาการได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีงบประมำณ 2559

54

ศิลำโมเดล
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นกับสถานศึกษา
ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา ถือเป็นชุมชนที่มีขนาด
ใหญ่และมีความหลากหลายในพื้นที่ มีทั้งการดาเนินชีวิต
ของคนในชุมชนทั้งรูปแบบสังคมเมืองและสังคมสมัยเก่า
เทศบาลเมื อ งศิ ล าจึ ง ร่ ว มกั บ ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ร่ ว มกั น บู ร ณาการและน า
ประสบการณ์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ นการรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าความคู่ไปกับการพัฒนาตาบลศิลาให้
มีความพร้อมในการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สมกับ เป็น
เทศบาลเมื อง โดยได้ ด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ มากมาย
และในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองศิลา และสานักบริการ
วิชาการ มีความมุ่งหวังที่จะทาให้เทศบาลเมืองศิลาไม่ใช่
เพียงเมืองที่เป็นทางผ่านไปผ่านมาเท่านั้น แต่จะผลักดัน
ให้ เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การท่ องเที่ย วประเภทประเพณีและ
วัฒนธรรม อีกทั้งเป็นที่พักโฮมสเตย์อีกด้วย
จากการด าเนิ น โครงการตลอดปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 การพัฒนาร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
ประสบผลสาเร็จด้วยดีและการตอบรับของคนในชุมชน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมาก

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีงบประมำณ 2559

55

ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สานสัมพันธ์ สานสายใย อีสาน-ใต้
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดาเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาและได้ดาเนินการมาแล้ว กว่า
70 รุ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้ า ราชการที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและมีความตึงเครียดได้พัก
และผ่อนคลายเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งมีกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้และทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
มีการส่งเสริมการสร้างสมานฉันท์และความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างข้าราชการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ขอนแก่ น อุ ด รธานี หนองคาย และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งกิจกรรมเตรียม
ความพร้ อ มข้ า ราชการสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ส านั ก
บริการวิชาการ ได้ดาเนินการจานวน 6 รุ่น ซึ่งผู้เข้า
อบรมและส านั ก งาน ก.พ. ชื่ น ชมในการด าเนิ น
กิจกรรมเป็นอย่างดี
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล
เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่ ว มกั บ สภาการพยาบาล ได้ ก าหนดหลั ก สู ต รการ
อบรมทางการพยาบาลหลายหลั ก สู ต ร โดยเชิ ญ
วิ ท ยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น และจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทฤษฎี เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล เพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรทางการ
พยาบาล ให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ (Knowledge) ทั กษะ
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
น าไปสู่การให้ บ ริการที่ดี ต่อผู้ รับบริการด้ านสุขภาพ
นามาซึ่งความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อีกทั้งผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิ จสะสม เพื่อใช้ใน
การต่อใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ได้จัดอบรมจานวน 15 หลักสูตร
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หลักสูตรอบรมภำยใต้ควำมร่วมมือ
และตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน
การบริ ก ารวิ ช าการตามรู ป แบบความต้ อ งการ
ของหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน ในการการจั ด อบรมเสริม สร้า ง
ทั กษะ ความรู้ ความสามารถ และพั ฒ นา บุ คลากร
บุคคลภายนอกตามข้อตกลงสัญญา หรือพัฒนาองค์กร
ให้ เกิด การท างานที่มี ประสิท ธิภาพและประสิทธิผล
สามารถตอบโจทย์ความต้องการหน่วยงานนั้นได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินโครงการ
ความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ กั บ หลายหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร
ซึ่งการเพิ่มศักยภาพ โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สานักบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กร สมาคม เป็นต้น
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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

ข้อมูล
 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 สินธุพันธ์

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

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
 นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

เผยแพร่: มิถุนายน 2560

