


บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนงำนและด ำเนินงำนบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 เสำหลักที่ 3 Culture and Care Community 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 37,318710 บำท                
เป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 20,000,000 บำท และงบประมำณเงินรำยได้  จ ำนวน 16,377,310 บำท                       
ซึ่งกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งออกเป็น 2 หมวดงบประมำณ ได้แก ่

1. หมวดงบประมำณแผ่นดิน 
 1.1 งบด ำเนินงำน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 437,900.00 บำท 

  1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
        - กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ  จ ำนวน 205 โครงกำร 

งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 199 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 97.07 และขอขยำย
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2.93 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน ควำมพึงพอใจ
เฉลี่ย ร้อยละ 92.12 
        - กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล จ ำนวน 33 โครงกำร 
งบประมำณทั้งสิ้น 941,400 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 33 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำร
ทั้งสิ้น 1,603 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 90.43 
 2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้ 
  2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 10 โครงกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 2,183,000 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 10 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน 
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.43 
  2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 15 
โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 15 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 96.20 
    2.3 รำยรับจำกดอกเบี้ยเงินทุนส ำรองสะสม จำกกำรบริหำรทรัพย์สิน ค่ำเช่ำห้องประชุม บริจำค และ
กำรรับโอนจำกหน่วยงำนภำยใน เป็นเงิน 143,000 บำท 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี 2559 ฉบับนี้ เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน/
โครงกำรต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559 น ำเสนอประกอบกับข้อมูลองค์กร 
เก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่กำร
ด ำเนินงำน กำรก ำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป  
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ปรัชญา/ปณิธาน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ              ยึด

มั่นกำรส่งเสริม ด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน ์

มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรอุทิศเพื่อสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและ
นำนำชำติ 
 

ค าขวัญ 
ประสำนสหวิทยำกำรสูชุ่มชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 

พันธกิจ 
1) พัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำร ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบน พื้นฐำน เศรษฐกิจ

พอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
2) เป็นผู้ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยร่วมขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำร              

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำสังคมและเพิ่มคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
3) ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้ำงชุมชน

แห่งกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถำนที่ปฏิบัติกำร           
ทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 

4) สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำเอกชน องค์กรเอกชน 
เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคม และพัฒนำธุรกิจ 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
และประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบธรรมำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับ

ควำมคิดเห็น ท ำงำนเป็นทีม มีจิตใจของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 
 

นโยบาย 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำน และด ำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำร 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมของมหำวิทยำลัยโดยกำรบูรณำกำรสรรพวิทยำกำร 
จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกำรชี้น ำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคม
ที่ยั่งยืน 
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ค่านิยมองค์กร 

กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ตำมแนวทำง กำรจัดกำรบริหำรที่ดี ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรและคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร 

 

อัตลักษณ์ 

น ำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจัยเป็นฐำน เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

เป้าประสงค ์

1. ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของกำรแก้ปัญหำ         
และกำรพัฒนำชุมชน 

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

(Research Based University) 
5. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 เสำหลักที่ 3 : Culture and Care Community 

ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่ำง ๆ  โดยใช้ยุทธศำสตร์ที่ 9    
เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยมีเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ คือกำรเป็นผู้น ำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม          
ด้วยวัฒนธรรมที่กอปรไปด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจ และกำรดูแลชุมชนและสังคม ภำยใต้แนวคิดหลักของยุทธศำสตร์ 
คือกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ในมิติต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นพัฒนำขึ้นมำไปช่วยกันแก้ปัญหำให้ชุมชน เพื่อให้เกิดควำม
เข้มแข็งและเกิดกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรสร้ำงจิตวิญญำณของกำรมี “จิตอำสำ” ให้แก่นักศึกษำผ่ำน
กิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรสร้ำงอุทยำนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

อธิการบดี 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ ที่ปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิ 
อ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิส่งเสริม 
และพัฒนาบริการวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิ 
บริการวิชาการ 

- ส่วนบริหำรและธุรกำร 
- ส่วนคลัง 
- ส่วนพัสด ุ
- ส่วนประชำสัมพันธ ์
- ส่วนโสตทัศนูปกรณ์ 

- ส่วนนโยบำยและแผน 
- ส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ 
- ส่วนติดตำมและประเมินผล 
- ส่วนสำรสนเทศ 
 

- ส่วนบรกิำรวิชำกำร 
- ส่วนบรกิำรฝึกอบรม 
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 ประธานคณะกรรมการ  
   

 

 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
    

    
ศ.ดร.ศภุชัย ปทุมนำกุล ศ.ดร.อนันต์ พลธำน ี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว รศ.ดร.เกรยีงไกร กิจเจริญ 

  

  

นำยประวิทย์ อนันตวรำศิลป ์ ดร.กิตติ วิฑูรย์วิทยลักษณ ์

 

  

กรรมการและเลขานกุาร    
    

 

   

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ    

 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 
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 ประธานกรรมการ  
 

 
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการ    
    

    
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส รศ.ทพญ.ดร.วรำนุช ปิติพัฒน์ 

    
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค ำ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษำนุรัตน ์

  

  

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน   

เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ   
    

  

  

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์   

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
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ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

 
รศ.อัมพน ห่อนำค 

 
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

  

คณะกรรมการ    
    

    
รศ.พิศำล ศิริธร รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม ผศ.กมล อนวัช ผศ.นิยะดำ ห่อนำค 

    

  

  

ผศ.ดร.กำญจนำ ดำรำศักดิ์ อำจำรย์วีระกุล ชำยผำ   
    

กรรมการและเลขานกุาร    
    

   

 

นำงวิภำดำ มีแวว 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
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ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
    

  
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ 

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์
 

    
นำยพรพิทักษ์ แม้นศิร ิ นำยชำติชำย ชำธรรมำ นำยสมใจ นำมสุดตำ นำยธวัช รัตนมนตร ี

    

    
นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย นำงวิภำดำ มีแวว นำงสำวลลดำ สินธุพันธ ์ นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล 

    

กรรมการและเลขานกุาร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
    

  

  

นำงชลำลัย ภโูทถ้ ำ นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ   

 

 

 

 

 

คณะกรรมการภาคประชาชน 
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 ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

 
 

   

   
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน 

และประกันคุณภำพ 

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

 

   

 

 

 

 
นำยธวัช รัตนมนตรี 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

   

    
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิลำย 

ที่ปรึกษำส ำนกังำนผู้อ ำนวยกำร 
 

นำงพัชลียกำนต ์ประภำธนำสิร ิ
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 

อ ำนวยกำร 

นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม 
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร 

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 

บริกำรวิชำกำร 

คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 
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ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีช่ือเดิม “ศูนย์กำรศึกษำ-

ต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ก่อตั้งตำมประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำ  เมื่ อวันที่  29 ธันวำคม 2532 และ          
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ศูนย์บริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำช
กฤษฎีกำเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระรำชกฤษฎีกำ จัดตั้ งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น ทบวงมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนช่ือ
อีกครั้งเป็น “ส ำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้ งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันที่                  
7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ท ำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำคำร
พิมล กลกิจ ช้ัน 5 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ปัจจุบันจำก
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรที่ยำวนำน ส ำนัก
บริกำรวิชำกำรมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่น
ที่จะพัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับ
นโยบำยผู้บริหำรที่มีทิศทำงที่ชัดเจน ซึ่งจะน ำพำส ำนัก
บริกำรวิชำกำรให้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศและ
ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง ยึดมั่นกำร
ส่งเสริมและด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ 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

ทรัพยำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น     
เพื่อจัดบริกำร ให้กำรศึกษำและอบรมแก่ประชำชนระดับต่ำงๆ 
ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพที่ผู้เข้ำ
รับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมรู้
ทักษะและค่ำนิยมต่ำงๆ ที่จะน ำไป ใช้ประโยชน์ ทั้งในชีวิต 
ประจ ำวันและประกอบอำชีพ 

2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน 

3.สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
กับชุมชน 

4.เผยแพร่และประชำสมัพันธ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติความเป็นมาของส านักบริการวิชาการ 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 13 14 16 และ 17 

ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมำณ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี  เพื่อให้ 
ควำมเห็นชอบ และให้ส ำนักงบประมำณ ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จในแต่ละภำรกิจ 
ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจใด หรือภำรกิจใดไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี      
มิให้ส ำนักงบประมำณ จัดสรรงบประมำณส ำหรับภำรกิจนั้น และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ขอนแก่น พ.ศ. 2558 
มำตรำ 23 (1) ให้สภำมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2) ให้มหำวิทยำลัย
จัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรตำมระยะเวลำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งติดตำมและประเมินผล               
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จัดท ำขึ้นภำยใต้หลักกำรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในปี           
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) ที่ก ำหนดขึ้นโดยสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ประกำศสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2557) ตลอดจนมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบระยะยำว มหำวิทยำลัยขอนแก่น                
พ.ศ. 2559-2562 ฉบับได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นในครำวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่         
9 พฤษภำคม 2558 
 ดังนั้น ส่วนรำชกำรจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยให้มีควำมสอดคล้องและมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำยในกระทรวงและระหว่ำงกระทรวงตำมมิติภำรกิจ 
มิติพื้นที่ มิติวำระ รวมถึงให้เป็นไปตำมผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 ของส านักบริการวิชาการ 
 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดท ำขึ้นบนพื้นฐำนหลักกำร 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 เพื่อก ำหนดแผนและทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย (พ.ศ. 2559-2562) ที่ก ำหนดขึ้นโดยสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ประกำศ
สภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2557) 
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  กระบวนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักบริกำรวิชำกำรสู่กำรปฏิบัติต้องผ่ำนหลักกำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ          แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำรวิชำกำร ต้องผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น/วิจำรณ์จำกผู้บริหำร บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อน ำควำมเห็นมำประกอบกำรปรับปรุงและต้องค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ขอนแก่น 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและส่งเสริมให้ทั้งส ำนักบริกำรวิชำกำร และมหำวิทยำลัย ขอนแก่นบรรลุ
เป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ มีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดแก่หน่วยภำยในและบุคลำกร            มีกำรจัดท ำ
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมล ำดับ ในแต่ละขั้นตอนผู้บริหำรที่รับผิดชอบต้องติดตำมและประเมินผล           และ
อำจจะต้องปรับปรุงแผนหำกจ ำเป็นเพื่อให้ทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงและเหมำะสม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรใน
แต่ละตัวชี้วัดจะน ำมำใช้ประกอบในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำรวิชำกำร แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำรที่มอบหมำย (รูปที่ 4) 
 ทั้งนี้ควำมส ำเร็จดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติที่ดี          
ซึ่งในแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้ได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนไว้ 3  ขั้นตอนดังนี้ 
    1) กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์แก่บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  2) กำรมอบหมำยงำนและกระจำยอ ำนำจให้ผู้รับผิดชอบน ำแผนไปปฏิบัติตำมล ำดับชั้นสู่ระดับ
หน่วยงำนภำยในและบุคคล 

  3) มีระบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลควำมก้ำวหน้ำที่สำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับเงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เชื่อมโยงกับระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
และกำรจัดกำรควำมรู้  

 เพื่อให้กำรน ำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย จึงได้ก ำหนดแนวทำงดังนี้ 
การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ 

 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ก ำหนดงบประมำณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร   
แก่สังคม ที่ดูแลโดยส ำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
ดังนั้นกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตอ้งเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ ภำยใต้กำรควบคุมดูแล
ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งมีอธิกำรบดีเป็นประธำน คณะกรรมกำร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ          
ในสำขำต่ำง ๆ และยังมีคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
รับผิดชอบดูแลส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นประธำนคณะกรรมกำร และมีคณบดีคณะต่ำง ๆ อีกไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมกำร
ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรต่ำง ๆ ที่จัดท ำต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น                
แต่เนื่องด้วยพันธกิจกำรให้บริกำรวิชำกำรที่น ำเสนอมีมำกกว่ำงบประมำณ ดังนั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร             
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้มำสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน โดยต้องแบ่งกำรด ำเนินกำรออกเป็น 2 ประเภท          
ตำมงบประมำณที่ได้รับ ได้แก่ 
 1) งบประมาณแผ่นดิน 
   1.1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมำณสนบัสนนุ
จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 20,000,000 บำท ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประกอบด้วย
ชุดโครงกำร จ ำนวน 4 ชุด ดังนี้ 
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  - ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยแก่นสู่ชุมชน                                    
  - ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและประชำคมอำเซียน                             
  - ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
  1.2) โครงการบริการวิชาการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและรัฐบาล  
 2) งบประมาณเงินรายได้ 
  2.1) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร สร้ำงหลักสูตรกำรอบรม แล้วท ำกำร
ประชำสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง 
    2.2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมำณของหน่วยงำน
นั้น ๆ  
 
การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   ส ำนักบริกำรวิชำกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำร หรือประสำนงำน (Organizer/Facilitator) กำรบริกำรวิชำกำร
ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย ดังนั้น ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร ต้องท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพ           
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำรวิชำกำร  
 
การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร  

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีบุคลำกรซึ่งประกอบด้วยข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงชั่วครำว มีหัวหน้ำ-
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด ผู้บริหำร ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ได้มำจำก             
กำรสรรหำเป็นวำระ ๆ ละ 4 ปี 

 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร  

บุคลำกรทุกระดับของส ำนักบริกำรวิชำกำร คือผู้ร่วมปฏิบัติตำมทิศทำงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร  
ดังนั้น บุคลำกรต้องมีจิตส ำนึก ทักษะ จิตอำสำ และจิตบริกำร (Service Mind) ผู้บริหำรต้องมีหน้ำที่สร้ำงและกระตุ้น          
ให้เกิดแก่บุคลำกรตลอดเวลำ 

จำกข้อก ำหนดในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ผู้ที่จะท ำให้เกิดผลมำกที่สุดก็คือ ผู้อ ำนวยกำร ที่ปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรดูแลและเสนอแนะ จำกกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำร ภำยใต้           
กำรตัดสินใจร่วมของคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรให้ค ำปรึกษำจำกคณะกรรมกำรภำคประชำชน          
โดยผู้อ ำนวยกำร ต้องเป็นผู้ประสำน/เข้ำใจ/จริงใจ ต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เป็นบุคคล           
ที่สังคมทุกภำคส่วนให้กำรยอมรับ สำมำรถท ำงำนนอกเหนือจำกแผนยุทธศำสตร์ที่เสนอหรือปรับแผนได้ หำกกำรกระท ำ
นั้นจะเกิดผลดีต่อกำรปฏิบัติรำชกำร โดยสรุปของกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่แผนปฏิบัติ ดังเสนอในแผนภำพต่อไปนี้ 
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แผนภาพการน าทิศทางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 

           
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 
แผนภาพการน าทิศทางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ

 
 
 

ทิศทางยุทธศาสตร์/แผนปฏบิัติการ 

คณะกรรมการ 

ประจ าส านักบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

เครือข่าย 

บุคลากร 

ส านักบริการวิชาการ 

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

บริกำรวิชำกำร 

เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิง

สำธำรณะ 

บุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บริกำรวิชำกำร 

โดยหลักสูตรของส ำนักฯ 

บริกำรวิชำกำร 

เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

บริกำรวิชำกำร 

ตำมนโยบำย

มหำวิทยำลยัและรัฐบำล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับส านักบริการวิชาการ 
 จำกประเด็นยทุธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น ทัง้ 10 ยุทธศำสตร์ มี 2 ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่
เก่ียวข้องกับส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 สรำ้งควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร และยุทศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กร
ที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยในแต่ละเป็นยทุธศำสตร์นั้น มหำวทิยำลัยขอนแก่นได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร 
ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
 
เป้าประสงค ์
 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล มบีุคลำกรที่มีคุณภำพ มีเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
 
ตัวชี้วัด 
 1. รำยได้จำกกำรลงทุน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทรัพย์สินและทรัพย์สนิทำงปัญญำเพิ่มข้ึน 
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดหารรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา 

โครงการ ตัวชี้วัด 
1.กำรจัดหำรำยได้จำกกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผำ่นหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรเรียนรู้แบบปกติ/หลักสูตรระยะสัน้ให้กับ
ประชำกรทุกช่วงวัย 

- รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและทรัพย์สนิทำง
ปัญญำเพิ่มข้ึน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
 
เป้าประสงค์  
  1. เป็นผู้น ำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจและกำรดูแล
ชุมชนและสงัคม 
 2. จ ำนวนชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นอย่ำงบูรณำกำรสำขำวิชำตำ่ง ๆ  
 3. จ ำนวนหน่วยงำนที่ให้บริกำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ทั้งในแงข่องกำรฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่น าเสนอทางเลือกที่ดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

โครงการ ตัวชี้วัด 
1. โครงกำรพระรำชด ำริฯ ทีผ่สำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 
“ศำสตร์ของพระรำชำ” และ “ศำสตร์ของมหำวิทยำลัย” 
เพื่อแก้ปัญหำ ยกระดับฐำนะควำมเป็นอยู่ ส่งเสริมอำชีพ
ให้กับสังคมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- จ ำนวนโครงกำรพระรำชด ำริฯ ไม่น้อยกว่ำ 20 โครงกำร 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
2. โครงกำร “อ ำเภอ มข.พัฒนำ” (โครงกำรที่ มข.ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น) คัดเลือกอ ำเภอพระยืนเป็นโครงกำร
ต้นแบบในกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยนืด้วยกำรบูรณำกำรสห
วิชำของ มข. 

- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อพัฒนำชนบท 
- จ ำนวนชุมนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

3. ขยำยพื้นที่โครงกำร “ละว้ำ” ให้ครอบคลุมทั้งอ ำเภอ 
เพื่อแก้ไขปัญหำให้ครอบคลุมมิติอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ กำรศึกษำ เป็นตน้ โดยกำร
ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นพื้นที่พฒันำให้เป้นทีชุ่่ม
น้ ำของโลก 

- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อพัฒนำชนบท 
- จ ำนวนชุมนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

โครงการ ตัวชี้วัด 
1. จัดท ำหลักสูตรอบรมและพฒันำ ทั้งแบบระยะสัน้และ
ระยะยำวที่เป็น “ศำสตร์ของมหำวิทยำลยั” ส ำหรับกำร
พัฒนำทรัพยำกรมนษุย์อย่ำงต่อเนื่อง (กำรให้บริกำร
วิชำกำร: อบรมและสัมมนำเชิงวิชำกำรหรือปฏิบัติกำร) 

- มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นส ำหรับฝึกอำชีพและกำร
พัฒนำวิชำชีพร่วมกับสถำบันอยำ่งต่อเนื่อง 
- จ ำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก 
- จ ำนวนบุคลำกรที่ผำ่นกำรอบรม 
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งบประมาณแผ่นดิน 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดนิ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
งบประมาณแผ่นดิน    
- งบด ำเนินงำน 437,900.00 437,900.00 437,900.00 
- งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,000,000.00 15,616,800.00 20,000,000 

รวม 15,437,900.00 16,054,700.00 20,437,900.00 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 

437,900.00 437,900.00 437,900.00 

15,000,000.00 15,616,800.00 

20,000,000.00 

 -
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งบเงินอดุหนนุ

งบด ำเนินงำน

งบประมาณส านักบริการวิชาการ 

ปีงบประมำณ (พ.ศ.) 

งบประมำณ (บำท) 
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ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลงบประมำณแผ่นดนิ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 

ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เงินคงเหลือ 

1.งบด าเนินงาน 

     ค่ำตอบแทน 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 

รวม 437,900.00 437,767.12 132.88 0.03 

2.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

   2.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอ่ืน 12,485,000.00 11,438,653.27 1,045,346.73 8.38 

   2.2 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรร 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 

3.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 941,400.00 853,640.00 87,760.00 27.84 

รวมท้ังสิ้น 20,941,400.00 19,821,884.88 1,557,415.12 7.28 
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งบประมาณเงินรายได ้

  
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ 2557-2559 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดนิ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
งบประมาณเงินรายได้ 26,243,424.00 20,171,832.17 16,520,310.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลงบประมำณเงินรำยได้ ปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 
รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

1.รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร  1. รำยจ่ำยบุคลำกร  

1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำง
รำยได ้

2,183,000.00   1.1 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว/พนักงำนเงิน
รำยได ้

566,400.00 

1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 

14,194,310.00   1.2 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,164,785.81 

   1.3 เงินสมทบประกันสังคมของนำยจ้ำง 76,239.00 

  1.4 เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 35,750.00 

2. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพยส์นิ 43,000.00 2. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ค่ำตอบแทน 2,430,950.00 

3. รำยไดค้้ำงรับ 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-ครุภณัฑ์โฆษณำ
และเผยแพร ่

49,900.00 

7. รำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป-ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

99,200.00 

8. รำยจ่ำยโอนงบประมำณให้มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนอ่ืน 

29,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 16,520,310.00 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 14,904,839.34 

คงเหลือ 1,315,470.66 
*หมายเหตุ รำยจ่ำยที่แสดงยังไมร่วมค่ำเสื่อมครุภณัฑ ์

26,243,424.00 

20,171,832.17 
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การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

  
1. กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร     

สู่ งบประมำณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ ก ำหนด
งบประมำณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับ        งำน
บริกำรวิชำกำรวิชำกำร ที่ดูแลโดยส ำนักบริกำรวิชำกำร 
ประมำณ 18 ล้ำนบำทต่อปี ดังนั้น กำรจัดท ำแผน
งบประมำณและแผนงำน ต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของคณะ-กรรมกำรส ำนักฯ ซึ่งมี
อธิกำรบดีเป็นประธำน และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำต่ำง ๆ 
เป็นกรรมกำรมีคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร โดยมีรอง
อธิกำรบดีที่รับผิดชอบดูแล                   เป็นประธำน
และคณบดีคณะต่ำงๆ  ไม่เกิน 7 คน              เป็น
กรรมกำรร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โครงกำร จะ
ด ำเนินงำนจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรปฏิบัติรำชกำร
ของมหำวิทยำลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริกำรวิชำกำร ที่
น ำเสนอมีมำกกว่ำงบประมำณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ต้อง
จัดหำรำยได้มำสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน 

2 .  กำ รมี เ อกภำพของหน่ วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ส ำนักบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่ 
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
มหำวิทยำลัย ดังนั้น ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร     
ต้องท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย ในกำรให้บริกำรวิชำกำร        แก่
สังคม 

3. กำรมีวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์ กำรได้รับ กำร
ยอมรับและทีมงำนบริหำรที่ดีของผู้บริหำร บุคลำกรของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำรประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว มี
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด 
ผู้บริหำรประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร มำจำกกำรสรรหำ 
และรองผู้อ ำนวยกำร โดยมีวำระในกำรบริหำร วำระละ 
4 ปี ผู้อ ำนวยกำรและทีมงำนจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบกำรณ์และภำวะผู้น ำ ได้รับกำรยอมรับจำกบุคคล
และหน่วยงำน ทั้งภำยในภำยนอก ส่งผลให้กำรบริหำร
ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีขวัญและ
ก ำลังใจ มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมีกำรน ำแผน
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

4. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร บุคลำกร คือผู้ร่วมปฏิบัติงำน          
ตำมทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติส ำนักบริกำรวิชำกำร 
ดังนั้น บุคลำกรส ำนักฯ จะต้องมีจิตส ำนึก มีทักษะ        มี
จิตอำสำและมีจิตบริกำร (Service Mind) ผู้บริหำรต้องมี
หน้ำที่สร้ำงและกระตุ้นให้บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำรมี
ทักษะตรงตำมกลยุทธ์ที่วำงไว้ 
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แบ่งส่วนราชการ 
ภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ 

 
กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีหน้ำที่รับผิดชอบ     

ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำยต่ำงๆ 
ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริกำรสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึง
กำรบริกำรสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักฯ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจ
ประกอบด้วย ส่วนบริหำรและธุรกำร ส่วนคลัง ส่วนพัสดุ 
ส่วนประชำสัมพันธ์ และส่วนโสตทัศนูปกรณ์  

กลุ่ มภารกิจส่ ง เสริมและพัฒนาบริก าร
วิชาการ  มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร ในด้ำนกำร
จั ดท ำแผนปฏิบั ติ ร ำชกำร  กำร ใ ห้บริ กำรข้ อมู ล
สำรสนเทศ ทั้งระบบฐำนข้อมูล กำรรวบรวมข้อมูล เพื่อ
กำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพ ตลอดจนกำรติดตำม
และประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ มีประสิทธิภำพสูงสุด            

โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจประกอบด้วย ส่วน
สำรสนเทศ ส่วนนโยบำยและแผน ส่วนควบคุมคุณภำพ
กำรศึกษำ และส่วนติดตำมและประเมินผล 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ในกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน จัดท ำหลักสูตร
ฝึกอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้แก่
ชุมชน บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำร
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมสัมมนำ โครงกำร
พิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจะมี
รูปแบบของกิจกรรมในโครงกำรตำมแต่ละข้อตกลงที่
ได้รับ ทั้งนี้มีกำรด ำเนินงำนหรือบริหำรโครงกำรโดยผู้ที่
ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับค ำสั่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยมีหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มภำรกิจ
ประกอบด้วย ส่วนบริกำรวิชำกำร และส่วนบริกำร
ฝึกอบรม  
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บุคลากรส านักบริการวิชาการ 
 

 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 44 คน บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (โครงกำร) ร้อยละ 27.27  
ของบุคลำกรทั้งหมด ส ำหรับวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 43.18 ของบุคลำกร
ทั้งหมด รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงจ ำนวนบุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร จ ำแนกตำมประเภทต ำแหนง่และวฒุิกำรศึกษำ 

การจัดกลุ่มบุคลากร 
ตามประเภทต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 

1. ผู้บริหำร 4 4 - - - 

2. ข้ำรำชกำร 2 - 2 - - 

3. ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - - - 1 

4. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เปลี่ยนสภำพ 6 - 3 3 - 

5. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เงินงบประมำณ 4 - 3 1 - 

6. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เงินรำยได ้ 6 - 4 2 - 

7. พนักงำนรำชกำร 1 - - - 1 

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงนิรำยได ้ 8 - - 6 2 

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร 12 - 3 8 1 

รวม 44 4 15 19 5 
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ข้อมูลบุคลากรส านักบริการวิชาการ 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลบุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ผู้บริหาร 

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

2 ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยอ ำนวยกำร คณะวิทยำศำสตร ์

3 ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์
รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์

4 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริกำรวชิำกำร คณะศิลปกรรมศำสตร ์

ข้าราชการ 

5 นำยธวชั รัตนมนตร ี หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
6 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย ที่ปรึกษำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

7 นำงพชัลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

8 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

9 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ ์ หัวหน้ำส่วนบริหำรและธุรกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

10 นำงประคอง เชียงนำงำม หัวหน้ำส่วนพสัด ุ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
11 นำยประภำพรณ์ ขันชัย หัวหน้ำส่วนประชำสัมพนัธ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

12 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 

13 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล 
หัวหน้ำส่วนควบคุมคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

14 นำงสำวชลำลัย วำนมนตรี หัวหน้ำส่วนตดิตำมและประเมนิผล กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
15 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ ์ หัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
16 นำยทิวำกร กำเจริญ หัวหน้ำส่วนโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้

17 นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริมและ
พัฒนำบริกำรวิชำกำร 

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

18 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
19 นำยปำนเทพ เลี่ยวเทียนไชย หัวหน้ำส่วนบริกำรฝึกอบรม กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
20 นำงรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
21 นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
22 นำงสำวพชัริดำ ใหลสุข นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

พนักงานราชการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

23 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร พนักงำนธุรกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

ลูกจ้างประจ า 

24 นำงพรรณกร สีหำบตุร พนักงำนพิมพ์ดีด   กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้ 

25 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

26 นำงสำวศศิกำญจน์ ประสำรฉ่ ำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

27 นำงสำววรรณภำ สีดำพล นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

28 นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
29 นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

30 นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง นักวิชำกำรเงินและบัญช ี กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

31 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะทำ้น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

32 นำยสพุันธ์ ขันตำ พนักงำนขับรถยนต ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 

32 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

33 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

34 นำยชำลี พรหมอินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

35 นำงสำวดำริกำ โนนศรี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

36 นำงสำวน้ ำทพิย์ เวทย์วีระพงศ์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

37 นำงสำวขนษิฐำ เสนำขนัธ ์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

38 นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

39 นำงสำวจฑุำมำส จนัดี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

40 นำยณัฐพงษ์ สีเหลือง นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

41 นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

42 นำยพสิิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

43 นำยทนงศักดิ์ พิลำค ำ คนงำน กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ส านักบริการวิชาการ 

 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน           

เปิดโอกำสให้ได้รับประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพ เช่น กำรเข้ำร่วม
ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำรและหน่วยงำนอ่ืน ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของบุคลำกร 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 

1 ส่วนนโยบำยและแผน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำควำมรูบุ้คลำกรส ำนัก
บริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม เพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

2 ส่วนนโยบำยและแผน  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร เรื่อง กำร
ทบทวนแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

3 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 เร่ือง บทบำทของส ำนัก
บริกำรวิชำกำรกับบริบทใหม่ทำงธุรกิจและ
สิ่งท้ำทำยส ำหรับอุตสำหกรรม 4.0 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

4 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำองค์กร Organization  
Development : OD) จังหวัดกำญจนบุร ี

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

5 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำร 5 ส. บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

6 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

กำรวิเครำะห์งำนประจ ำเพื่อพฒันำสู่กำร
วิจัยสถำบนัของส ำนักบริกำรวชิำกำร 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

7 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำองค์กรและเพิ่มประสทิธิภำพ
กำรท ำงำน 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

8 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำบุคลกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร “กำรศึกษำดงูำนด้ำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม” 
 
 
 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 

1 บริษัท สตำร์คำสท์  
คอร์ปปอเรชัน่ จ ำกัด 

กำรออกแบบหอ้งเรียนเพื่อรองรบักำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active Learning 

นำยธวชั รัตนมนตร ี
นำยประภำพรณ์ ขันชัย 
นำยทิวำกร กำเจริญ 

2 ส ำนักงำนสุขำภิบำลและ
สิ่งแวดล้อม มข. 

กำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะที่ถูก
วิธ ี

นำงพรรณกร สีหำบตุร 

3 กองอำคำรและสถำนที่ มข. กำรฝึกอบรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
อนุรักษ์พลังงำนและเทคนคิ วธิีกำรส ำรวจ
ข้อมูลกำรใช้พลังงำน 

นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 

4 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มข. 

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
ส ำหรับกำรวเิครำะหแ์ละวำงแผนกำรจัดกำร
กำรศึกษำ รุ่นที่ 2 

นำงวิภำดำ มีแวว 

5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ มข. โครงกำรอบรมจรรยำบรรณผู้บรหิำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เรื่อง กำรเรียนรู้สู่
ภำวะผู้น ำในกำรบริหำรงงำนเชงิจริยธรรม : 
ตำมรอยพระปฐมบรมรำชโองกำรใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 
นำงสำวดำริกำ โนนศรี 
 

6 ศูนย์อำเซียนศึกษำ มข. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน 

นำยประภำพรณ์ ขันชัย 
นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย 

7 สถำบันพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ มข. 

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำร
อุดมศึกษำระดับต้น  

นำยประภำพรณ์ ขันชัย 
นำงประคอง เชียงนำงำม 

8 ส ำนักหอสมุด มข. โครงกำรสอนสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับ  
บุคลำกำรสำยสนับสนุนของหน่วยงำนใน
สังกัด มข. 

นำงพชัลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ 
นำงรชตวรรณ พรมภักดี 

9 กองกลำง  มข. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ครอืข่ำยเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทัว่ไป 

นำงรชตวรรณ พรมภักดี 

10 กองอำคำรและสถำนที่  มข. โครงกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรหลักกำรเขียน
โครงกำร (Projeck Writing) 

นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 

11 กองวิเทศสัมพันธ์ มข. โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรสำย
สนับสนุนเพือ่เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
อำเซียน ประจ ำปี 2559 

นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย 
นำยชำลี พรหมอินทร ์

12 ส ำนักหอสมุด มข. กำรถ่ำยภำพให้สวยภำยใน 3 ชั่วโมง ผศ.คมศร ลมไธสง 
นำงพัชลีย์กำนต์ ประภำธนำสริ ิ

13 กองกลำง  มข. โครงกำรอบรมสัมมนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ของบคุลำกร “ขับขี่ปลอดภัย เต็มใจบริกำร 
เพื่อนรว่มทำงเปน็สุข” 

นำยสุพันธ์ ขันตำ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
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 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2559      
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. หมวดงบประมาณแผ่นดิน 

1 .1  กำรให้บ ริก ำรวิช ำกำรแก่ สั งคม เพื่ อ
ป ระโยชน์ เชิ งสำธำรณ ะ ได้ รับ งบประมำณ ทั้ งสิ้ น 
20,000,000 บำทจ ำนวนโครงกำร 205 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 199 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 97.07 
ขอขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรจ ำนวน 6 โครงกำร         
คิดเป็นร้อยละ 2.93 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน         
มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก-
ที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 92.12 

1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและรัฐบำล ได้ รับ งบประมำณ ทั้ งสิ้ น 

941,400 บำท จ ำนวนโครงกำร 33 โครงกำร ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 33 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับ
บริกำรทั้งหมด 1,603 คนมีควำมพึงพอใจในภำพรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 90.43 

2. หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
 2.1กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 
บำท จ ำนวนโครงกำร 10 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
10 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 
485 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ 
“มำก” คิดเป็นร้อยละ 88.81 

2.2กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริม - 
สร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
ได้รับงบประมำณทั้ งสิ้น 14 ,194 ,310 บำท จ ำนวน
โครงกำร 15 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 15 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน  
และมีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ “มำก”        
คิดเป็นร้อยละ 92.96 

รำยละเอียดดังแผนผังโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2559 
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2.2 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
- งบประมำณทั้งสิ้น 14,194,310 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 15 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 15 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น  991 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 92.96% 
 

2.1 การใหบ้ริการวชิาการโดยหลักสูตรของส านัก
บริการวชิาการ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 10 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 10 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.81 % 
 

1.2 การใหบ้ริการวชิาการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
- งบประมำณทั้งสิ้น  941,400  บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 33 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 33 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,603 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 90.43 % 
 

1.1 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 205 โครงกำร 
- โครงกำรที่แล้วเสร็จ 199 โครงกำร (97.07 %) 
- โครงกำรที่ขอขยำยเวลำ 9 โครงกำร (2.93 %) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 92.12 

2.งบประมาณเงินรายได้ 1.งบประมาณแผ่นดิน 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

ส านักบริการวิชาการ 

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1.งบประมาณแผ่นดิน 
 

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559        

หมวดเงินงบประมำณแผ่นดินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)  
มีกำรจัดสรรงบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 19 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงกำร 
ดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางที่ 8 โครงกำรชุดที่ 1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

จ ำนวน  68 โครงกำรงบประมำณ 7,650,000 บำท (เจ็ดล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และตรำสินคำ้ส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช 80,000.00 18 

2 ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่ อ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรมีงคล 50,000.00 32 

3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 
อ.ทพญ.ดร.วไิลพร สุตันไชย
นนท์ 

80,000.00 1,235 

4 
กำรส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
บนฐำนของสุขภำวะองค์รวม 

รศ.อรวรรณ บรุำณรักษ ์ 80,000.00 48 

5 
กำรทดสอบควำมช ำนำญกำรห้องปฏิบัติกำร
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยธำรสัซีเมีย 

รศ.กุลนภำ ฟู่เจรญิ 80,000.00 114 

6 มหกรรมพลังงำนทดแทนเพ่ือชุมชนครั้งท่ี 1 นำยดิรก สำระวด ี 50,000.00 240 

7 มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งท่ี 5 รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 85,000.00 83 

8 ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12 ดร.กรชวัล ชำยผำ 90,000.00 56 

9 ค่ำยยุวชนวิศวกรรม ครั้งท่ี 14 อ.จำรุพล สรุิยวนำกุล 90,000.00 195 

10 
กำรเพิ่มก ำไรชำวไร่อ้อยด้วยกำรบริหำรจดักำร
รถแทรกเตอร์ฯ 

ผศ.ขวัญตรี แสงประชำธนำ-
รักษ ์

50,000.00 104 

11 ศิลปกรรมสญัจรสู่ชุมชน 
รองคณบดฝี่ำยพัฒนำ-
นักศึกษำ 

100,000.00 143 

12 
พัฒนำศักยภำพทำงดนตรีไทยแก่เยำวชน ภำค-
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ผศ.จรญั 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 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

15 
กำรจัดกำรเพื่อลดปริมำณมลูฝอยในชุมชน     
ต.ส ำรำญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ผศ.ดร.ชัชวำล กีรติวรสกลุ 80,000.00 42 

16 
กำรน ำร่องกำรใช้ประโยชน์จำกของเสียที่เกิด
จำกกระบวนกำรท ำปลำส้มเพื่อผลิตก๊ำซชีวภำพ
และน้ ำหมึกชีวภำพ 

ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏ ิ 80,000.00 42 

17 
เตรียมควำมพร้อมในกำรส่งเสริมสขุภำพองค์
รวมเพื่อกำรเข้ำสู่กำรเป็นผู้สูงอำยอุย่ำงสง่ำงำม 

รศ.ดร.จุฬำภรณ์ โสตะ 80,000.00 72 

18 งำนวันเกษตรภำคอสีำน ประจ ำป ี2559 
รองคณบดฝี่ำยยุทธศำสตร์-
ชุมชน 

300,000.00 675,000 

19 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติอำหำรสตัว์น้ ำ
ต้นทุนต่ ำฯ 

ผศ.ดร.อรณุีพงศ์ ศรีสถำพร 80,000.00 35 

20 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยดี้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดข่ำเหลือง 

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล 70,000.00 32 

21 
กำรเลีย้งโคอย่ำงมืออำชีพ เพื่อควำมยั่งยืนของ
ท้องถิ่น 

ผศ.ดร.วุฒิไกร บญุคุ้ม 70,000.00 30 

22 
กำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพภำยในฟำร์มเลี้ยงสตัว ์

สพ.ญ.ดร.วิบณัฑิตำ จันทร์กิติ-
สกุล 

50,000.00 54 

23 เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.สจี กัณหำเรียง 70,000.00 36 

24 
กำรผลิตพริกปลอดภยัจำกสำรฆ่ำแมลงโดย   
ชีววิธี 

ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 70,000.00 52 

25 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคมุเพลี้ยแป้งมัน
ส ำปะหลังและไรแมงมุมหม่อน 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิร ิ 70,000.00 83 

26 
กำรป้องกันก ำจัดโรคใบขำวอ้อยและแมลง
พำหะน ำโรคแบบผสมผสำน 

รศ.ดร.ยุพำ หำญบญุทรง 70,000.00 100 

27 
แมลงศัตรูในปศุสัตว์และกำรป้องกันก ำจัด    
โดยชีววิธี 

ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช 70,000.00 42 

28 
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส ำหรับชำวนำ         
จังหวัดขอนแก่น 

รศ.ดร.วิทยำ ตรโีลเกศ 70,000.00 36 

29 
กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิต และสัตว์ศัตรูใน  
สวนยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 70,000.00 130 

30 เทคโนโลยีกำรผลติแก่นตะวัน ดร.พัชริน ส่งศร ี 60,000.00 59 

31 
กำรลดควำมช้ืนและกำรตรวจสอบคุณภำพ
เมลด็พันธ์ุมูลค่ำสูง 

รศ.ดร.บุญมี ศริ ิ 70,000.00 38 

32 
กำรผลิตอ้อยอย่ำงมีประสิทธิภำพใน          
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

อ.นันทวุฒิ จงรั้งกลำง 60,000.00 81 

33 กำรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลติในมนัส ำปะหลัง อ.ดร.อรณุี พรมค ำบุตร 70,000.00  
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

34 
กำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเหด็ถั่งเช่ำเพื่อ    
เป็นอำชีพ 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริิรัตน ์ 70,000.00 91 

35 
รู้จักโรคพืชและกำรจัดกำรโรคพืชอย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย 

รศ.ดร.เพชรรตัน์ ธรรมเบญ-
จพล 

80,000.00 98 

36 
กำรผลิตมวลชีวภำพเช้ือรำเขยีว 
Trychoderma spp เพื่อกำรควบคุมโรคพืช
โดยชีววิธี 

อ.ดร.สุวดิำ แสไพศำล 60,000.00 70 

37 
ร่วมมือแก้ปัญหำอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ 

ผศ.บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์ 80,000.00 50 

38 พัฒนำศักยภำพสมอง ป้องกันภำวะสมองเสื่อม ผศ.ดร.สริิมำศ ปิยวัฒนพงศ ์ 80,000.00 51 

39 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์นวัตกรรมส ำหรบักลุ่มนกัศึกษำและ
บุคลำกรทำงอำชีวและเทคนิคศึกษำ 

ผศ.ดร.กฤษดำ ค้ำเจริญ 80,000.00 36 

40 
ค่ำยเยำวชนลุม่แม่น้ ำโขงรักษ์สิ่งแวดล้อม     
ครั้งท่ี 3 

ดร.นฤมล ผิวเผื่อน 80,000.00 93 

41 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติกนุเชียง     
เพื่อสุขภำพชุมชน 

ดร.ณัฐจรีย์ จริัคคกลุ 80,000.00 30 

42 พี่สอนน้อง ครั้งท่ี 3 อ.ดร.อริยะ นำมวงศ ์ 80,000.00 61 

43 
กำรส่งเสริมศักยภำพผู้ประกอบกำรยุคใหม่  
ด้วยไอซีที 

ดร.กำนดำ ศรอินทร ์ 75,000.00 80 

44 ค่ำยอำเซียนเคลื่อนที ่ อ.ดร.ศักดิร์ินทร์ นนทพจน์ 80,000.00 625 

45 กำรสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำรให้แก่ผู้พิกำร อ.ดร.นำรำ กิตติเมธีกุล 80,000.00 101 

46 
กำรพัฒนำบุคลำกรผูส้อนวิทยำศำสตรโ์ดยใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อฯ 

อ.ส ำเริง ศรภีูมภิักดิ ์ 70,000.00 65 

47 
กระบวนทัศฯใหม่ทำงกำรศึกษำตอ่กำรศึกษำ 
ในศตวรรษที่ 21 

อ.ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ 60,000.00 60 

48 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร อ.ปำณิสรำ ทองยำ 80,000.00 52 

49 
กำรจัดกำรสุขภำพเต้ำนมและคุณภำพน้ ำนมดิบ
ในฟำร์มโคนมรำยย่อยแบบยั่งยืน 

ผศ.อรญั จันทร์ลุน 80,000.00 35 

50 
กำรให้ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำร
ส่งเสริมสุขภำพและควบคุมป้องกนัโรคระบำด 
ที่ส ำคัญในสตัว ์

รศ.น.สพ.ดร.สมบรูณ์ แสงมณี
เดช 

80,000.00 71 

51 
กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิต่อคนจำกสัตว์เลี้ยงและ
ปศุสัตว ์

รศ.น.สพ.ชูชำติ กมลเลิศ 80,000.00 1,044 

52 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงและกำรใช้ยำสัตว์น้ ำ
อย่ำงถูกวิธีเพือ่กำรผลิตปลำนิลกระชังอนำมัย 

ผศ.ดร.คณติ ชูคันหอม 80,000.00 72 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

53 
กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นและ
กำรประยุกต์ใช้จุลินทรยี์ประสิทธิภำพสูงฯ 

น.สพ.ดร.ไพรตัน์ ศรแผลง 70,000.00 146 

54 กำรส่งเสริมสุขภำพพระภิกษุ สำมเณรที่วดั อ.วรำรัตส์ สุนทรำภำ 80,000.00 115 

55 
กำรเสริมสร้ำงพลังงำนอ ำนำจและกำรส่งเสริม
สุขภำพในกลุ่มโรคเรื้อรัง 

อ.อุบล จ๋วงพำนิช 80,000.00 202 

56 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรแมลงน้ ำ รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ 80,000.00 28 

57 
กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ฤดหูนำวแก่
โรงเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.พัฒนำ ภู่วนิชย ์ 60,000.00 638 

58 ห้องปฏิบัติกำรวิจยัเคมสีู่ชุมชน ดร.ชูศักดิ์ พูนสวสัดิ ์ 80,000.00  

59 
ห้องปฏิบัติกำรฟสิิกส์เคลื่อนที่ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งท่ี 10 

อ.ดร.กิติยำนี อำษำนอก 80,000.00 120 

60 
คณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรท ำโครงงำน
คณิตศำสตร์ฯ ครั้งท่ี 2 

ผศ.ดร.ค ำสิงค์ นนเลำพล 70,000.00 34 

61 นักพฤกษศำสตรร์ุ่นเยำว์ ครั้งท่ี 8 ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 90,000.00 34 
62 ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งท่ี 22 อ.กัลยำ ศรีประทีป 90,000.00 60 

63 สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 2559  คณบดีคณะวิทยำศำสตร ์ 300,000.00 8,500 

64 
กำรปรับปรุงเครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ส ำหรับผู้สูงอำย ุ

ผศ.ดร.สรุกำนต์ รวยสูงเนิน 70,000.00 35 

65 
กำรส ำรวจรังวัดมรดกสถำปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ 
Vernadoc 

ผศ.อธิป อุทัยวัฒนำนนท์ 80,000.00 30 

66 โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร-
วิชำกำร 

2,120,000.00 - 

67 สนับสนุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรอุดมศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร-
วิชำกำร 

130,000.00 - 

68 
แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วม อบต.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

อำจำรย์อมรวรรณ รังกูล 80,000.00 46 

รวมท้ังสิ้น 
 

7,650,000 691,151 
 

ตารางที่ 9 โครงกำรชุดที่ 2 : โครงกำรชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
    จ ำนวน 100 โครงกำร งบประมำณ 8,050,000 บำท (แปดล้ำนห้ำหมืน่บำทถ้วน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจดักำรที่พักสัมผสั
วัฒนธรรม (Home-stay)  ชุมชนแก่งละว้ำ    
อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น 

ผศ.ดร.ฐิรชญำ มณีเนตร 80,000.00 53 

2 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และกำรเพิ่มผลผลติภำพ
กำรผลิตปลำแสงตะวันและส่งเสรมิกำรน ำวัสดุ
ชีวมวลทำงกำรเกษตรมำประยุกตใ์ช้ฯ 

รศ.ดร.ศรญัญำ พรหมโคตร ์ 240,000.00 115 
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34 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

3 อันตรำยจำกยำฆ่ำแมลง   รศ.ศักดำ ดำดวง 70,000.00 93 

4 
ควำมสำมำรถในกำรรักษำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ
และข้อด้วยตนเองแบบยั่งยืนของคนในชุมชน 

ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ 80,000.00 116 

5 
ส่งเสริมจิตอำสำเพื่อสุขภำพทำงกำยภำพบ ำบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน 

ผศ.พิสมัย  มะลิลำ 80,000.00 122 

6 
กำรตรวจกำรท ำงำนของเอนไซม์อะเซทิลคอลีน
เอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรปี 4 

รศ.จุรรีัตน์ ดำดวง 80,000.00 82 

7 
กำรรณรงค์และประเมินสุขภำพเพือ่ลดควำม
เสี่ยงต่อภำวะเมแทบอลิกซลิโดรม 

รศ.นงนุช เศรษฐเสถยีร 80,000.00 150 

8 เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมชุมชนผ่ำนภำพถ่ำย อ.วิจิตร วินทะไชย 80,000.00 60 

9 กำรผลิตไม้ผลและมะนำวนอกฤด ู อ.สมยศ มีทำ 60,000.00 98 

10 
กำรผลิตอำหำรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมควำมมั่นคง
ด้ำนอำชีพเกษตรกรรม 

คณบดีคณะเกษตรศำสตร ์ 250,000.00 126 

11 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรและปศสุัตว์
บนพ้ืนท่ีดินเค็มแก่งละวำ้เพื่อสร้ำงอำชีพท่ี   
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดำ 100,000.00 54 

12 
กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนกำรผลิตและกำรบรหิำร
จัดกำรเงินของกลุ่มชุมชน 

ผศ.ดร.สภุำภรณ์ พวงชมพู 50,000.00 27 

13 
กำรพัฒนำแหล่งเรียนรูเ้ครือข่ำยกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และกำรส่งเสรมิกำรผลติสมุนไพร
ทำงกำรเกษตรตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.นิสติ ค ำหล้ำ 65,000.00 35 

14 
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพผลผลติ
ไม้ผล 

อ.ดร.ร ำไพ นำมพิลำ 60,000.00 51 

15 
กำรสร้ำงเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพยีงกับ
สังคมไทยยุคใหม่ ก้ำวไปอย่ำงยั่งยนื 

ผศ.ดร.อังคณำ ตุงคะสมติ 80,000.00 50 

16 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนส ำหรับคร ู

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรีะกลุ 80,000.00 90 

17 
กำรปรับพฤติกรรมสุขภำพเพื่อป้องกันกำรเกิด
โรคเรื้อรังแก่ประชำชนวัยผู้ใหญ่ บำ้นโนนม่วง 

รศ.อัมพรพรรณ ธีรำนุตร 100,000.00 107 

18 ผลิตนักวิทยำศำสตรร์ุ่นเยำว์ ครั้งท่ี 3 อ.ภูวฎน กรพันธุ ์ 80,000.00 58 

19 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำ  
ในชุมชน 

อ.ภัทรำนุช พนำลิกุล 80,000.00 53 

20 
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและให้ควำมรู้     
ในกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ 

อ.ประภำพมินต์ ปริวัต ิ 70,000.00 167 

21 
สุขภำวะ สมรรถภำพทำงกำย และโภชนำกำร
ของพระภิกษุ 

ดร.ณัฐพล ไตรเพิม่ 80,000.00 117 
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35 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

22 สัปดำห์วิชำกำร ครั้งที่ 12 ประจ ำปี 2559 รองอธิกำรบดีวิทยำเขตฯ 250,000.00 5,260 
23 ส่งเสริมสุขภำพชุมชนหนองคำย ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขตฯ 120,000.00 284 

24 
สืบสำนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย    
ลงแขกฯ 

อ.อดิพงษ์ ไชยสิทธ์ิ 80,000.00  

25 กฎหมำยสู่ชุมชน อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน 35,000.00 64 

26 
กำรพัฒนำกำรจดักำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรฯ 

อ.ดร.ธนชำติ เรำประเสริฐ 70,000.00 30 

27 
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรบริหำรหนี้สินและ
กำรออมเงินฯ 

อ.วัลภำ ถมยำ 80,000.00 17 

28 
พัฒนำผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชนและวิสำหกิจ
ชุมชนฯ 

ดร.ธีรวัฒน์ เจริญรำษฎร ์ 70,000.00 58 

29 
ค่ำยบูรณำกำรสัตวแพทย์ ครั้งท่ี 12 ประจ ำ    
ปีกำรศึกษำ 2559 

ผศ.วีรพล ทวีนันท ์ 150,000.00 947 

30 
กำรผลิตยำส ำหรับสตัว์เพื่อเป็นผลติภัณฑ์ชุมชน
พร้อมออกสู่เชิงพำณิชย ์

ผศ.ดร.จรรีัตน์ เอี่ยมสะอำด 80,000.00 31 

31 
กำรป้องกันกำรทำรณุกรรมและกำรจัดกำร
สวัสดภิำพสตัว ์

รศ.ดร.บงกช นพผล 70,000.00 276 

32 
กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพห ูคอ จมูก  
โดยเน้นกำรมสี่วนร่วมของชุมชนแบบต่อเนื่อง
ระยะยำว 

รศ.เบญจมำศ พระธำน ี 120,000.00 146 

33 
กำรศึกษำพรรณไม้สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน
และชุมชน 

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย 45,000.00 18 

34 
กำรสร้ำงและวิเครำะห์สำรสนเทศเชิงสถิติเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่นฯ 

รศ.ดร.สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ ์ 80,000.00 33 

35 
วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำวะที่ดีและพึ่งพำตนเอง
อย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.รัชดำภรณ์ เบญจ-
วัฒนำนนท ์

80,000.00 165 

36 
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร ์

อ.ดร.กัลยำ กองเงิน 60,000.00 82 

37 
ค่ำยวิทยำศำสตรส์ัญจร (Science Tour)     
ครั้งท่ี 30 

อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกำญจน-
วงศ์ 

130,000.00 275 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร (63 โครงกำร)    

38 โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

1,000,000.00  

39 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวำรสำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

130,000.00  
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36 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

40 
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

280,000.00  

41 
กำรถอดบทเรยีนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

200,000.00  

42 
กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

400,000.00  

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  1,975,000.00  
โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 500,000.00  

43 
โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรูด้้ำนกำรจัดกำร
มรดกวัฒนธรรมฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

44 
โครงกำรสุขภำพดีวิถีไทย (เทศบำลต ำบลรังกำ
ใหญ่) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

45 
โครงกำรสุขภำพดีวิถีไทย ครั้งท่ี 3  (เทศบำล
ต ำบลรังกำใหญ่)  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

46 
โครงกำรสุขภำพดีวิถีไทย ครั้งท่ี 4 (เทศบำล
ต ำบลรังกำใหญ่) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 50 

47 โครงกำรเด็กดีวิถไีทย (ส ำนักบริกำรวิชำกำร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 60 

48 โครงกำรค่ำยแนะแนวฯ  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 200 

49 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงชุมชนจำก
กลุ่มโรคพยำธิใบไม้ตับ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 98 

50 โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 36 

51 โครงกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 39 

52 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงชุมชนจำก
กลุ่มโรค NCDs 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 105 

53 
โครงกำรอบรมผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อเยำวชน
ไทยคิดดี  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 100 

54 
โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้ด้ำนพลังงำนและ
อนุรักษ์พลังงำน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 51 

55 
โครงกำรผลติและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
ส ำหรับคร ู

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 40 

56 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการวิชาการ 
975,000  

57 
โครงกำรถ่ำยทอดและบรูณำกำรงำนวิจัยงำน
บริกำรวิชำกำรฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

58 โครงกำรหำควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพสัตว ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

59 
โครงกำรเพิม่ทักษะควำมรู้ภำษำไทยส ำหรับครู 
ที่สอนภำษำไทยฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 25 

60 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 254 

61 โครงกำรทันตกรรมพระรำชทำนฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 215 

62 โครงกำรมะเร็งเต้ำนมฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 100 

63 โครงกำรกำรส่งเสรมิกำรเลี้ยงกบรว่มกับปลำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 30 

64 โครงกำรหอบหดืฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 100 

65 โครงกำรป้องกันกลุม่โรค NCDs 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 140 

66 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

67 กันเงินเหลื่อมป ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 - พ้ืนที่ละว้า 

ผู้อ านวยการส านักบริการ-
วิชาการ 

200,000.00  

68 
โครงกำรหำควำมร่วมมือกำรให้บรกิำรวิชำกำร
แก่สังคม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

69 โครงกำรมะเร็งเต้ำนมฯ  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 112 

70 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรปลอดภัย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 55 

71 โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนสวัสดิกำรชุมชนฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 26 

72 
โครงกำรจดัตั้ง/เสริมควำมแข็งแรงสวัสดิกำร
ชุมชน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 80 
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38 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

73 
โครงกำรผลติและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 
ส ำหรับคร ู

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 40 

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง – พ้ืนที่ศิลา 
ผู้อ านวยการส านักบริการ-

วิชาการ 
300,000.00  

74 
โครงกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อกำรจดัตั้งกำร
ท่องเที่ยว (ศิลำ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

75 
โครงกำรเครือข่ำยวสิำหกิจพัฒนำผลิตภณัฑ์เก่ำฯ 
(ศิลำ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

76 
โครงกำรฟื้นฟูแหล่งกำรท่องเที่ยวและ        
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 270 

77 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวสิำหกิจฯ (ศิลำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 165 

78 โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

79 
โครงกำรอำหำรแปรรูปอำหำรและส่งเสริม  
ธุรกิจบริกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 60 

80 โครงกำรอบรมมัคคเุทศก์ท้องถิ่น 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 40 

81 โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ครั้งท่ี 2 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

82 โครงกำรเลี้ยงปลำแบบหลำยชนิดร่วมกันฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 50 

83 โครงกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ครั้งท่ี 3 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 480 

84 โครงกำรอำชีพเสริมกำรเกษตรระดับครัวเรือน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 150 

85 โครงกำรแปรรูปอำหำรและส่งเสรมิธุรกิจบริกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 40 

86 
โครงกำรพัฒนำผลติภณัฑ์สินคำ้ชุมชนด้วย
วัฒนธรรม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 40 

87 
โครงกำรจดัตั้ง/เสริมควำมแข็งแรงสวัสดิกำร
ชุมชน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 80 

88 โครงกำรตรวจเยี่ยมโฮมสเตย์ ครั้งที่ 2 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

89 โครงกำรจดัฝึกอบรม Gastronomy Tourism 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 40 
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39 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

โครงการอ าเภอ มข.พัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักบริการ-

วิชาการ 
600,000.00  

90 
โครงกำรสุขภำพดีวิถีไทย (เทศบำลต ำบล    
บ้ำนโต้น) ครั้งที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

91 
โครงกำรสุขภำพดีวิถีไทย (เทศบำลต ำบล    
บ้ำนโต้น) ครั้งที่ 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

92 
โครงกำรสุขภำพดีวิถีไทย (เทศบำลต ำบล    
บ้ำนโต้น) ครั้งที่ 3 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 50 

93 
โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้ด้ำนพลังงำนฯ 
เทศบำลบ้ำนโต้น 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 51 

94 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงกลุ่ม       
โรคพยำธิใบไม้ในตับฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 115 

95 
โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้ด้ำนพลังงำนและ
อนุรักษ์พลังงำน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 135 

96 
โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรปลอดภัยลดใช้
สำรเคมี  (บ้ำนโต้น) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 57 

97 
โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรปลอดภัยลดใช้
สำรเคมี เพื่ออำหำรกลำงวันน้อง  
(รร.บ้ำนขำมป้อม) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 45 

98 
โครงกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงชุมชนจำก
กลุ่มโรคพยำธิใบไม้ตับ (เทศบำลต ำบลนำอ้อ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 150 

99 
กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนฯ  
(ส ำนักบริกำรวิชำกำร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

100 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

รวมท้ังสิ้น 8,050,000.00 13,484 
 

ตารางที่ 10 โครงกำรชุดที่ 3: โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
      จ ำนวน 28 โครงกำร งบประมำณ 2,300,000 บำท (สองล้ำนสำมแสนบำทถ้วน)  

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
กำรวิเครำะห์ข้อมลูวิจัยด้ำนบริหำรธุรกิจด้วย
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิต ิ

ผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยรำช 80,000.00  

2 
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรตลำดและกำรบัญชี
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมในประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

ผศ.ดร.ช่ืนจิต อังวรำวงศ ์ 80,000.00 20 

3 
ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรแก่ประเทศ
ก ำลังพัฒนำในประเทศอนุภมูิภำคลุ่มน้ ำโขงและ
ประชำคมอำเซียน 

รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย ์ 50,000.00 30 
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40 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

4 
The Second ASIAN Civil Engineering 
Student Exchange Project  

ผศ.ดร.รตัมณี นันทสำร 90,000.00 60 

5 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller 
Workshop) 

อ.ดร.วำธิส ลีลำภัทร 80,000.00 19 

6 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมในประเทศ สปป.ลำว 

นำยสุพนต์ สหีำรำช 80,000.00 40 

7 ศิลปะไร้ก ำแพง : ART NO WALL ผศ.ธวัชชัย ช่ำงเกวียน 60,000.00 19 

8 
กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรคศ์ิลปะดินเผำ
ในอนุภำคลุ่มน้ ำโขง : ไทย-ลำว 

ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว 80,000.00 34 

9 
กำรประกวดสุนทรพจนภ์ำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศ 

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนำ 220,000.00 77 

10 
กำรอบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศ    
ที่กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม 

ดร.อุมำรินทร์ ตลุำรักษ์ 90,000.00 72 

11 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตร          
สู่ประเทศอนุภูมภิำคลุ่มน้ ำโขงเพื่อพัฒนำ
เครือข่ำยทำงวิชำกำร 

ผศ.ดร.เยำวรัตน์ ศรีวรำนนท์ 80,000.00 20 

12 
กำรวิเครำะห์ชนิดแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจและ
แนวทำงกำรป้องกันก ำจัดในประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ ำโขง ไทย-ลำว 

รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ 70,000.00 51 

13 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ
นักศึกษำ  

อ.ดร.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร 80,000.00 42 

14 
กำรพัฒนำทักษะกำรสอนคณติศำสตร์ทีส่่งเสริม
กำรคิดขั้นสูงแก่ครูกัมพูชำ 

อ.นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ 90,000.00 70 

15 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและเตรยีมพร้อมพัฒนำครู
ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนเพื่อกำรพฒันำที่ยั่งยืนฯ 

ผศ.ดร.สิทธิพล อำจอินทร ์ 80,000.00 83 

16 
กำรสำนสัมพันธ์ควำมร่วมมือด้ำนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น 

อ.ดร.วัชรำ สยุะรำ 80,000.00 62 

17 
ค่ำยพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ลำว 

อ.ธีรพงษ์ บุปผำดำ 80,000.00 62 

18 
ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วย
ปำกแหว่งเพดำนโหว ่แบบสหวิทยำกำร 

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชำว์ช่ืน 150,000.00 75 

19 
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรผ่ำตัดหัวใจ
ชนิดเปิด ไทย-ลำว ครั้งท่ี 4 

รศ.สมภพ พระธำน ี 80,000.00 62 

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค        
ลุ่มแมน่้ าโขง 

ผู้อ านวยการส านักบริการ-
วิชาการ 

600,000.00  

20 
โครงกำร"ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

21 โครงกำร "พี่สอนน้องเรียน เต้น เล่นสนุกฯ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

 123 

22 

โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศ ณ Lijiang College of Guangxi 
Normal University เมืองกุ้ยหลนิ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

23 
โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรกำร
อบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศท่ีกรุง
ฮำนอย ประเทศเวียดนำม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

24 
โครงกำรหำควำมต้องกำรของชุมชน ณ แขวงบอ
ลิค ำไซ วิทยำเขตนำบง สปป.ลำว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

25 
โครงกำรบรูณำกำรควำมร่วมมือฯ แขวงนำบง 
วิทยำเขตนำบง สปป.ลำว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

26 
โครงกำรหำควำมร่วมมือฯ แขวงจ ำปำสัก สปป.
ลำว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

27 
โครงกำรสนับสนุนวิทยำกรผูเ้ชี่ยวชำญ ณ 
กระทรวงศึกษำและกีฬำ สปป.ลำว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

28 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

  

รวมท้ังสิ้น 2,300,000.00 1,021 
 

ตารางที่ 11 โครงกำรชุดที่ 4 : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
       จ ำนวน 9 โครงกำร งบประมำณ  2,000,000 บำท (สองลำ้นบำทถ้วน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 ทันตกรรมพระรำชทำน 
อ.ทพญ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์- 
งำมพันธ์ 

85,000.00 210 

2 
โครงกำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรโดยกำรมีส่วนร่วม 7 กิจกรรม 

อ.ดร.วังวร สังฆเมธำวี 50,000.00 50 

3 โครงกำรพัฒนำต้นแบบเกษตรผสมผสำน  
ผศ.ดร.วิทยำ ตังโลเกศ,  
อ.ดร.ดวงกมล สุวรรณสิทธิ์,  
อ.ก ำพล ไทยโส, อ.สมยศ มีทำ 

120,000.00 50 

4 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรกลุม่
และองค์กรชุมชน     6 กิจกรรม 

ผศ.จินตนำ สมสวัสดิ ์ 91,077.00 80 

5 โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแนวพระรำชด ำร ิ
ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธ์, 
อ.ดร.ประยุทธ์ ชูสอน,       
อ.เชษฐำ โพธ์ิประทับ, 

80,000.00 130 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

ผศ.วิลำวลัย์ ชมนิรตัน์, 
ผศ.นิลำวรรณ ฉันทะปรดีำ, 
ผศ.ยศ บรสิุทธ์ิ  

6 โครงกำรสนองพระรำชด ำริอื่น ๆ  ส ำนักงำนฯ 328,220.00 115 

7 

โครงกำรจดัท ำข้อมูลสำรสนเทศเผยแพร่ให้
ควำมรู้ภำยใต้กำรสนองพระรำชด ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำรวจ รวบรวมชนิดพันธ์ุ
นกในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.จุฑำพร แสวงแก้ว 60,000.00  

8 

โครงกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนและกำร
ประชำสมัพันธ์กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภำยใต้กำร
สนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรฯิ 

ผศ.ดร.จุฑำพร แสวงแก้ว 358,900.00  

9 
งบค่ำจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน (ตุลำคม 2558 - 
กันยำยน 2559) 

ผู้จัดกำร สนง.โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

826,803.00  

รวมท้ังสิ้น 2,000,000.00 635 

*หมายเหตุ โครงกำรที่ขอขยำยเวลำกำรด ำเนนิกำรจะด ำเนนิกำรเสร็จสิ้นภำยใน 6 เดือน 
 
1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 

กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล เป็นกำรด ำเนินงำนที่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร
จัดอบรมตำมหลักสูตรอบรมตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำลงบประมำณทั้งสิ้น 941,400 บำท (เก้ำแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน)ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 12 โครงกำรกำรให้บริกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำล 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ต.ขามป้อม    
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

รองฯ ฝ่ายวางแผนและ
ประกันฯ 

315,200.00  

1 
กิจกรรมศึกษำควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน     
น้อยชำนบึง 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ  45 

2 กิจกรรมศึกษำดูงำน วันท่ี 25-28 เมษำยน 2559 รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   

3 
กิจกรรมหำรือและส ำรวจแหล่งน้ ำร่วมกับ    
ผู้น ำชุมชน 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ  30 

4 
กิจกรรมกำรส ำรวจพ้ืนท่ีชุมชน เพื่อดูข้อมูล   
ทำงกำยภำพในกำรต่อท่อส่งน้ ำ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ  42 

5 
กิจกรรมศึกษำดูงำนฝำยกักเก็บน้ ำห้วยหมูม่น 
และอ่ำงเก็บน้ ำห้วยตำดข่ำ (อันเนือ่งมำจำก
พระรำชด ำริ) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ        

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
จ.อุดรธำนี และศูนย์กำรเรยีนรู้ ต.ทุ่งโปร่ง      
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

6 
กิจกรรมส ำรวจพื้นที่ส ำหรบัติดตั้งแผงโซลำเซล
พร้อมฐำนตั้ง 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   

7 กิจกรรมส ำรวจประชำชนและครัวเรือน รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   
8 โครงกำรประชำคมชุมชนเพื่อจดัหำแหล่งน้ ำ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ  856 
9 กิจกรรมส ำรวจแหล่งน้ ำ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   

10 
กิจกรรมส ำรวจแปลงนำข้ำว เพื่อขอรับ
มำตรฐำน GAP จ ำนวน 3 ครั้ง 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   

11 ค่ำจ้ำง อสร.โครงกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   
12 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ   

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ต.เหล่า  
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

รองฯ ฝ่ายวางแผนและ
ประกันฯ 

626,200.00 1,603 

13 
กิจกรรมประชุมเสวนำ "หลักกำรผลิตและตรวจ
รับรองพืชฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 

14 กิจกรรมกำรส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

15 
กิจกรรมกำรส่งเสรมิกำรตลำดสู่กำรสร้ำงแนวคิด
เศรษฐกิจชุมชน 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  50 

16 
กิจกรรมส ำรวจคุณภำพดินเพื่อกำรท ำเกษตร
ปลอดภัย 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

17 กิจกรรมแปรรูปผลติภณัฑส์มุนไพร รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  55 
18 กิจกรรมส่งเสริมผลติภณัฑ์ข้ำวปลอดภัย รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  35 

19 
กิจกรรมประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 

20 กิจกรรมกำรส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 
21 กิจกรรมกำรส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   
22 กิจกรรมพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑส์ินค้ำชุมชน รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 
23 กิจกรรมพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 

24 
กิจกรรมปรับปรุงคณุภำพดินเพื่อกำรท ำเกษตร
ปลอดภัย 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  50 

25 
กิจกรรมตรวจสอบคุณภำพดินเพื่อกำรท ำเกษตร
ปลอดภัย 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

26 
กิจกรรมกำรดูแลตนเองทำงกำยภำพบ ำบัด
เบื้องต้นฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  50 

27 กิจกรรมผลติผักปลอดสำรพิษฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 
28 กิจกรรมเพำะเลี้ยงกุ้งในกระชังฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 
29 กิจกรรมสำนสัมพันธ์ ณ อบต.เหลำ่ อ.โกสุมพิสยั รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  20 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
จ.ขอนแก่น 

30 กิจกรรมกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   
31 กิจกรรมกำรส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ข้ำวปลอดภัย รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  50 
32 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   
33 ค่ำจ้ำง อสร. อสพ.โครงกำร รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   

รวมท้ังสิ้น 941,400.00 1,603 
 
2.งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 

กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำรงบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท 
(สองล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 13 โครงกำรกำรให้บริกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 หลักสตูรพิธีกรและพิธีกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

198,000.00 33 

2 หลักสตูรศลิปะกำรพูด รุ่นที่ 1 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

63,000.00 14 

3 
หลักสตูรกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
และกำรบริหำรจัดกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

114,000.00 19 

4 
หลักสตูรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำล     
ให้มีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 19 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

216,000.00 54 

5 
หลักสตูรสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพ เครื่องมือ
ประเมินกบัผลลัพธ์ควำมปลอดภัยในผู้ป่วย  
รุ่นที่ 7 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

84,000.00 21 

6 
หลักสตูรกำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล 
: Focus charting รุ่นที่ 4 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

460,000.00 115 

7 
หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำลด้ำน 
Clinical Supervision รุ่นที่ 1 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

336,000.00 84 

8 
หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและฉุกเฉิน
ส ำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบำหวำน /ควำมดันโลหิตสูง/
ไตวำย/โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 6 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

396,000.00 66 

9 
หลักสตูรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพยำบำลข้ำง
เตียง : CQI สู่กำรวิจัยและนวัตกรรม รุ่นท่ี 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

112,000.00 28 

10 
หลักสตูร Risk Management: กำรบริหำร
ควำมเสีย่งฯ รุ่นท่ี 24 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

204,000.00 51 

รวมท้ังสิ้น 2,183,000.00 485 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 

45 

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก โดยได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 

14,194,310 บำท (สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นสี่พันสำมร้อยสิบบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 14 โครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 เทคนิคกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อกำรพัฒนำท่ีดิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 111,600.00 36 

2 
จัดประชุมสัมมนำเพื่อร่วมกันก ำหนดทิศทำง
รูปแบบฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 9,500.00 27 

3 กำรเขียนโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 15,500.00 31 

4 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 1/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 96 

5 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 2/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 84 

6 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 3/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 95 

7 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 4/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 64 

8 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 5/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 50 

9 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 6/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 96 

10 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นที่ 7/59 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,709,030.00 112 

11 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
รุ่นเพิ่มเติม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร - 99 

12 หลักสตูรผู้น ำยุคใหมเ่ครือข่ำยอำเซียน รุ่นที่ 2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 266,500.00 41 

13 หลักสูตรผู้ตรวจสอบภำยใน (กำรตรวจสอบทุจริต) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 176,000.00 22 

14 อบรมมัคคเุทศก์อำชีพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,260,000.00 40 

15 หลักสตูรผู้น ำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2/59  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 392,000.00 98 

รวมท้ังสิ้น 14,194,310.00 991 
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ผลการด าเนินงานงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.งบประมาณแผ่นดิน 
1.การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสำธำรณะ โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำน
บำทถ้วน) มีกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 205 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 199 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 97.07 และขอขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรอีกจ ำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 2.93 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 
706,168 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 92.12 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 
15 
 

ตารางที่ 15 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์เชงิสำธำรณะ 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1 
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำกผลงำนจำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

7,650,000.00 7,029,451.03 620,548.97 68/65 691,151 91.63 

2 
โครงกำรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8,050,000.00 7,470,272.42 579,727.58 100/99 13,484 90.63 

3 
โครงกำรควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรร่วมกับประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

2,300,000.00 2,034,617.46 265,382.54 28/1 898 93.42 

4 
โครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

2,000,000.00 1,811,533.46 188,466.54 9/8 635 92.81 

รวมท้ังสิ้น 20,000,000.00 18,345,874.37 1,654,125.63 205/199 706,168 92.12 
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2. การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
 

กำรให้บริกำรวิชำกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและรัฐบำลโดยด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและรัฐบำล โดยใช้งบประมำณทัง้สิ้น 941,400 บำท (เก้ำแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน) มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 33 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 33 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,603 
คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 90.43 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 16 

 
ตารางที่ 16 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อ

กำรใช้ประโยชน์เชงิสำธำรณะ 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1 
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน พื้นท่ี ต.ขำมป้อม  
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

315,200.00 227,440.00 87,760.00 12/12 973 - 

2 
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน พื้นท่ี ต.เหล่ำ 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 

626,200.00 626,200.00 0.00 21/21 630 90.43 

รวมท้ังสิ้น 941,400.00 853,340.00 87,760.00 33/33 1,603 90.43 
 
 

3. การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
 
 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 2,183,000 บำท (สองล้ำน
หนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันบำทถ้วน) มีโครงกำรทั้งสิ้น 10 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 10 โครงกำร คิดเป็น    ร้อยละ 
100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 485 คน ซึ่งมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.81 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 17 
  

ตารางที่ 17 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
หลักสูตรของส ำนักบริกำรวชิำกำร 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1 
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมตำมหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมของส ำนักฯ 

2,183,000.00 1,357,911.90 197,638.10 10/10 485 88.81 

รวมท้ังสิ้น 2,183,000.00 1,357,911.90 497,638.10 10/10 485 88.81 
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4. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
 
 โครงกำรประเภทที่ 4 : กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก งบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 14,194,310 บำท (สิบสี่ล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่นสี่พันสำมร้อยสอบบำทถ้วน) มีโครงกำร
ทั้งสิ้น 15 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 15 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน ซึ่งมี          
ควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.96  รำยละเอียดดังตำรำงที่ 18 
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการ 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1 

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน
กับหน่วยงำนภำยนอก 

14,194,310.00 11,810,342.23 2,383,967.77 15/15 991 96.20 

รวมท้ังสิ้น 14,194,310.00 11,810,342.23 2,383,976.77 15/15 991 92.96 
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สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของส ำนักบริกำรวิชำกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ดังนี้ 
 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- จ ำนวนทั้งสิ้น  205 โครงกำร 
- งบประมำณท้ังสิ้น  20,000,000 บำท 
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 706,168 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.12 

1.2 การให้บริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล 
- จ ำนวนทั้งสิ้น  33 โครงกำร 
- งบประมำณท้ังสิ้น  941,400 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,603  คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.43 

 
2. งบประมาณเงินรายได้ 

2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
- จ ำนวนทั้งสิ้น 10 โครงกำร  
- งบประมำณท้ังสิ้น 2,183,000 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น  485 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.81 

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
- จ ำนวนทั้งสิ้น 15 โครงกำร  
- งบประมำณท้ังสิ้น 14,194,310 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 991 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.96 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเด่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรฝึกอบรม 
 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน และท ำนุบ ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

      ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยการบริการ
วิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

ส านักฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหา วิ ท ย า ลั ย ขอนแก่ น  ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า รตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ส านักฯ ได้ก าหนดพื้นที่บริการวิชาการทั้งสิ้น 
10 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
เลย  มหาสารคาม หนองบั วล าภู  และจั งหวัด
นครราชสีมา โดยการร าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
บรรเทาและแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น            
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 
 นอกจากการถ่ ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการสู่ชุมชนแล้ว ส านักบริการวิชาการ ยังได้
มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน น้อมน า
แนวทางจากพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งพระราชา ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 

 

 

 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน  ำโขง 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

นอกจากการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชนในประเทศไทยแล้ว 
การบริการวิชาการสู่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงก็ถือ
เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความส าคัญ อันเนื่องมาจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส านักบริการวิชาการได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ในการยกระดับคุณภาพ ชี วิ ตของ
ประชาชนในประชาคมอาเซียน ให้มีความเข้าใจใน
บริบทใหม่ของการสังคมประชาคมและให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจและยอมรับในการบริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้มีโอกาสได้รับ
ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลาย
ด้านทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ด าเนินโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศ
ลุ่มน้ า โขง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการ
น าองค์ความรู้และวิทยาการของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เผยแพร่และร่วมกันบูรณาการวิชาการกับ
หน่วยงานที่มีความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งมีการบริการ
วิชาการ ทั้งในรูปแบบการอบรมเชิงบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการ โดยการด าเนินการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร
นั้น ได้ด าเนินการตามความต้องการของหน่วยงาน ซึ่ง
มุ่งเน้นการการเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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อ ำเภอ มข.พัฒนำ 
พัฒนาอ าเภอ มข. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การด าเนินโครงการอ าเภอ มข.พัฒนาใน

ปัจจุบัน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
ด าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชนใน
พื้นที่ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง 
และในปี พ.ศ. 2559 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนิน
โครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งหาความต้องการของชุมชน เพื่อ
เพิ่มเติมและแก้ไขความต้องการของชุมชนที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อการวาง
แผนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนที่ได้ท าการหาและวิเคราะห์  

จากการด าเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พบว่า ความต้องการของชุมชนหลายประเดน็
ได้มีการด าเนินโครงการต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาไป
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีประเด็นความต้องการใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ต่าง ๆ ของพื้นที่ที่เปลี่ยนไป  

อย่างไรก็ตาม ส านักบริการวิชาการ ยังคง
มุ่งเน้นในการบริการวิชาการสู่พื้นที่  อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “อ าเภอ 
มข.พัฒนา” โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในการด าเนินงานทุกครั้ ง             
ที่ผ่านมานั้น ส านักบริการวิชาการได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
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ศิลำโมเดล  
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นกับสถานศึกษา 

 
ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา ถือเป็นชุมชนที่มีขนาด

ใหญ่และมีความหลากหลายในพื้นที่ มีทั้งการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชนทั้งรูปแบบสังคมเมืองและสังคมสมัยเก่า 
เทศบาลเมืองศิลาจึงร่วมกับส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ร่วมกันบูรณาการและน า
ประสบการณ์ความรู้มาใช้ในการรักษาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าความคู่ไปกับการพัฒนาต าบลศิลาให้
มีความพร้อมในการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สมกับเป็น
เทศบาลเมือง โดยได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย 
และในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองศิลา และส านักบริการ
วิชาการ มีความมุ่งหวังที่จะท าให้เทศบาลเมืองศิลาไม่ใช่
เพียงเมืองที่เป็นทางผ่านไปผ่านมาเท่านั้น แต่จะผลักดัน
ให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวประเภทประเพณีและ
วัฒนธรรม อีกทั้งเป็นที่พักโฮมสเตย์อีกด้วย  

จากการด าเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 การพัฒนาร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
ประสบผลส าเร็จด้วยดีและการตอบรับของคนในชุมชน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมาก 
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เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
สานสัมพันธ์ สานสายใย อีสาน-ใต ้

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ได้จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาและได้ด าเนินการมาแล้วกว่า 
70 รุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ใ ห้ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและมีความตึงเครียดได้พัก
และผ่อนคลายเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งมีกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้และทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
มีการส่งเสริมการสร้างสมานฉันท์และความสัมพันธอั์น
ดีระหว่างข้าราชการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี  หนองคาย  และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน ส านัก
บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจ านวน 6 รุ่น ซึ่งผู้เข้า
อบรมและส านักงาน ก.พ. ชื่นชมในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม 
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล 
เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล 

 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร่วมกับ สภาการพยาบาล ได้ก าหนดหลักสูตรการ
อบรมทางการพยาบาลหลายหลักสูตร โดยเชิญ
วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทฤษฎี เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล เพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบุคลากรทางการ
พยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
น าไปสู่การให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการด้านสุขภาพ 
น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อีกทั้งผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิจสะสม เพื่อใช้ใน
การต่อใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้จัดอบรมจ านวน 15 หลักสูตร 
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หลักสูตรอบรมภำยใต้ควำมร่วมมือ 
และตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
การบริการวิชาการตามรูปแบบความต้องการ           
ของหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร 

 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้มีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการการจัดอบรมเสริมสร้าง 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนา บุคลากร 
บุคคลภายนอกตามข้อตกลงสัญญา หรือพัฒนาองค์กร
ให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการหน่วยงานนั้นได้  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินโครงการ
ความร่วมมือต่าง ๆ กับหลายหน่วยงาน/องค์กร               
ซึ่งการเพิ่มศักยภาพ โดยการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือระหว่าง
ส านักบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 
ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กร สมาคม เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร ลมไธสง  รองผู้อ านวยการฝา่ยอ านวยการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยวางแผนและประกนัคุณภาพ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการวชิาการ 
  นายธวชั รัตนมนตร ี    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
  นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย   ที่ปรึกษาส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ข้อมูล 
  นางพชัลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
  นางวิภาดา มีแวว    หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ 

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

 

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
  นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 
เผยแพร:่ มิถุนายน 2560 
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