
บทสรุปผู้บรหิาร 

 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสำนงำนและด ำเนินงำน

บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 เสำหลักที่ 3 Culture and 
Care Community ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีงบประมำณทั้งสิ้น 51,570,301 บำท เป็น
งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 20,437,900 บำท และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 31,132,401 บำท                  
ซ่ึงกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งตำมหมวดงบประมำณ ประกอบด้วย 

1. หมวดงบประมำณแผ่นดิน 
 1.1 งบด ำเนินงำน ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 437,900.00 บำท 

  1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท โดยจัดสรรให้หน่วยงำนอ่ืน 
จ ำนวน 8,832,000 บำท และส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรร จ ำนวน 11,168,000 บำท ประกอบด้วย                
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ จ ำนวน 303 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 
20,000,000 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 290 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 95.71 และขอขยำยระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน จ ำนวน 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 4.29 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 689,353 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 
ร้อยละ 91.96 
 2. หมวดงบประมำณเงินรำยได ้
  2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
       2.1.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/และกำรศึกษำตลอดชีวิต 
จ ำนวน 17 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 3,448,000 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 17 โครงกำร คิดเป็นร้อย
ละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 757 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.23 
    2.1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 2 โครงกำร 
งบประมำณทั้งสิ้น 348,000 บำท และด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำร
ทั้งสิ้น 151 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.65 
    2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน 17 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 27,336,401 บำท ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 
จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 9,475 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อนละ 85.65 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปี 2560 ฉบับนี้ เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน/โครงกำรต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2560 น ำเสนอประกอบกับ
ข้อมูลองค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ เพ่ือใช้
เป็นเอกสำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป  

 
 
 
 
 



 

ค าน า 
  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี
คุณภำพบนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง เพ่ือให้ผลงำน            
กำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
ภำยในชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และด ำเนินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community)  
  มีกำรวำงกรอบกำรบริหำรโดยอำศัยแนวคิด จำกแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2559 - 2562 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น เสำหลักที่ 3 Culture and Care Community ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใย        
ต่อสังคม โดยมีกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด            
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  

กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร            
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บนพื้นฐำน เศรษฐกิจพอเพียง              
และกลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร ขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องตรงตำม

นโยบำย เป้ำหมำยหลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักฯ ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยใต้ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรเป็น 3 กลุ่มภำรกิจ คือ  

1) กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำน
รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

2) กลุ่มภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำม
และประเมินผล ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

3) กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม
ให้กับบุคลำกร องคก์ร หน่วยงำนต่ำง ๆ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ส ำคัญของส ำนัก
บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกำรน ำข้อมูลประชำสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน ำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรอ้ำงอิงต่อไป 
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ปรัชญา/ปณิธาน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่น           

กำรส่งเสริม ด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้สมดุล           
และยั่งยืน 
 

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 
 
 

ปฐมบท 
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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 

คณะกรรมการบรหิารส านัก 

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 รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน  
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ   

    

    
ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์ ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ ์

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
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ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

 
รศ.อัมพน ห่อนำค 

 
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

  

คณะกรรมการ    
    

    
รศ.พิศำล ศิริธร รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม รศ.สุภำวดี สวัสดิพรพัลลภ ผศ.นิยะดำ ห่อนำค 

    

   

 

ผศ.ดร.กำญจนำ ดำรำศักดิ์ อำจำรย์วีระกุล ชำยผำ นำยวรเทพ ฉิมทิม  
    

กรรมการและเลขานกุาร    
    

   

 

นำงวิภำดำ มีแวว 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์ 
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 น.ส.ววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์   

 
 

 

 

 

 

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 

ที่ปรึกษำ  
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

นำยธวัช รัตนมนตร ี
รก.หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 

อ ำนวยกำร 

นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริม 
และพัฒนำบริกำรวิชำกำร 

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย 
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 

บริกำรวิชำกำร 

คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 



 

รายงานประจ าปี ส านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 
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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 ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำง  ๆ              
ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดม

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

2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน 

3.สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
กับชุมชน 

4.เผยแพร่และประชำสมัพันธ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติความเป็นมาของส านักบริการวิชาการ 



 

รายงานประจ าปี ส านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 
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การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2559 และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 มำตรำ 6 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ประกอบกับมำตรำ  23 (1) 
ให้สภำมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนำ              
ของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2) ให้มหำวิทยำลัย                    
จัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรตำมระยะเวลำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งติดตำมและประเมินผล               
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้น ำรำยละเอียดจำก
แผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับได้รับควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในครำวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2559 และได้วิเครำะห์         
ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ และสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกและควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำม 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) นโยบำยรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ตลอดจนมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแผน
ระยะยำว มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2567 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 
ฉบับได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นในครำวประชุม คร้ังที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 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 ำขึ้นบนพื้นฐำนหลักกำรที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ทักษะนักศึกษำศตวรรษที่ 21 นโยบำยรัฐบำล ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เพื่อก ำหนดแผนและทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำร
บริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ฉบับได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในครำวประชมุ 
คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2558 
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  กระบวนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักบริกำรวิชำกำรสู่กำรปฏิบัติต้องผ่ำนหลักกำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ                      
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำรวิชำกำร ต้องผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น/วิจำรณ์จำกผู้บริหำร บุคลำกรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อน ำควำมเห็นมำประกอบกำรปรับปรุงและต้องค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  
ขอนแก่น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและส่งเสริมให้ทั้งส ำนักบริกำรวิชำกำร และมหำวิทยำลัย  
ขอนแก่นบรรลุเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ มีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดแก่หน่วยภำยในและบุคลำกร            
มีกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำมล ำดับ ในแต่ละขั้นตอนผู้บริหำรที่รับผิดชอบต้องติดตำมและประเมินผล           
และอำจจะต้องปรับปรุงแผนหำกจ ำเป็นเพื่อให้ทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงและเหมำะสม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ในแต่ละตัวชี้วัดจะน ำมำใช้ประกอบในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำรวิชำกำร แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำรที่มอบหมำย 
 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
จำกเงินงบประมำณจำกรัฐ จ ำนวน 20,000,000 บำท ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประกอบด้วย
โครงกำร จ ำนวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยแก่นสู่ชุมชน                                    
  - ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและประชำคมอำเซียน                             
  - ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ  
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 2) งบประมาณเงินรายได้ 
  2.1) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร สร้ำงหลักสูตรกำรอบรม แล้วท ำกำร
ประชำสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.1.1) กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/และกำรศึกษำตลอดชีวิต 
   2.2.2) กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
    2.2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมำณของหน่วยงำน 
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 าทิศทางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับส านักบริการวิชาการ 
 จำกประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น ทั้ง 10 ยุทธศำสตร์ มี 2 ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น             
ที่เก่ียวข้องกับส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร ยุทธศำสตร์ที่ 8 ส่งเสริมกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่ำงๆ และยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใย
ต่อสังคม โดยในแต่ละเป็นยุทธศำสตร์นั้น มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดโครงกำร ตลอดจนตัวชี้วัดในแต่
ละโครงกำร ดังนี้ 

ทิศทางยุทธศาสตร์/แผนปฏบิัติการ 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริการวิชาการ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

เครือข่าย 

บุคลากร 
ส านักบริการวิชาการ 

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

บุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บริกำรวิชำกำร 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์ 

เชิงสำธำรณะ 

การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการ
วิชาการ 

บริกำรวิชำกำร 
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ

กำรท ำงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอก บริกำรวิชำกำร 

โดยหลักสูตรของส ำนักฯ 

บริกำรวิชำกำรโดย
หลักสูตรกำรศึกษำ

ต่อเนื่อง/และกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต 

คณะกรรมการบริหารส านัก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค ์
 มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ        
ที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
ตัวชี้วัด 
 1. รำยได้จำกกำรลงทุน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทรัพย์สินและทรัพย์สนิทำงปัญญำเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดหารายไดจ้ากการบริหารจัดการทรัพยากรทรพัย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา 

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

- รำยได้จำกกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรศึกษำต่อเนื่องจำก
หลักสูตรต่ำง ๆ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิตติ่าง ๆ  
เป้าประสงค ์
 เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรักษำคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำในระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

โครงการ ตัวชี้วัด 
1.กำรส่งเสริมศิลปะและดนตรี ประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ของไทยและสำกลที่ดงีำม 

- มีกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรมไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
เป้าประสงค์  
  เป็นผู้น ำดำ้นบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจและกำรดูแลชุมชน
และสังคม 
ตัวชี้วัด 
 1. จ ำนวนชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นอย่ำงบูรณำกำรสำขำวิชำตำ่ง ๆ  
 2. จ ำนวนหน่วยงำนที่ให้บริกำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ทั้งในแงข่องกำรฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่น าเสนอทางเลือกที่ดีและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

โครงการ ตัวชี้วัด 
1. โครงกำรพระรำชด ำริฯ เพื่อแก้ปัญหำ ยกระดับฐำนะ
ควำมเป็นอยู่ ส่งเสริมอำชีพให้กับสังคมภำคตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 

- จ ำนวนโครงกำรพระรำชด ำริฯ ไม่น้อยกว่ำ 20 โครงกำร 

2. โครงกำร “อ ำเภอ มข.พัฒนำ” (โครงกำรที่ มข.ร่วมกับ
จังหวัดขอนแก่น)  

- จ ำนวนชุมชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
- จ ำนวนนักศึกษำเข้ำร่วม 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

โครงการ ตัวชี้วัด 
1. จัดท ำโครงกำรบริกำรวชิำกำร เพื่ออบรมและพัฒนำทัง้
แบบระยะสั้นและระยะยำวให้แก่หน่วยงำนตำ่ง ๆ  

- จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่ให้บริกำรทีจ่ัดขึ้น 
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จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักบริกำรวิชำกำร                 

ได้ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด ตำมรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนตัวชี้วัด ระดับผลงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลศิในกำรบริหำรจัดกำร 8 12 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 1 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 14 22 3 

รวม 23 35 - 

 
ระดับผลงาน 3 ด ำเนินกำรแล้ว เป็นไปตำมแผนและเป้ำหมำย  
  2 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย 
  1 ยังไม่ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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งบประมาณแผ่นดิน 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดนิ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
งบประมาณแผ่นดิน    
- งบด ำเนินงำน 437,900.00 437,900.00 437,900.00 
- งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,616,800.00 20,000,000.00 20,000,000 

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

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 
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งบประมาณเงินรายได ้

  
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ 2558-2560 

 
 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
งบประมาณเงินรายได้ 20,171,832.17 16,520,310.00 31,745,413.30 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 
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ตารางที่ 4 แสดงสัดสว่นงบประมำณเงินงบประมำณแผน่ดินและเงินรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 20,437,900.00 39.17 
งบประมาณเงินรายได้ 31,745,413.30 60.83 

รวม 52,183,313.30 100 
 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงสัดส่วนงบประมำณเงินงบประมำณแผ่นดนิและเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
  

งบประมาณเงินแผ่นดิน
20,437,900.00

39.17%
งบประมาณเงินรายได้

31,745,413.30…
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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        
ส่วนสำรสนเทศ ส่วนนโยบำยและแผน ส่วนควบคุม
คุณภำพกำรศึกษำ 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  

 

 

 
 
 



 

รายงานประจ าปี ส านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

21 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 
 

 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 38 คน บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว (โครงกำร) ร้อยละ 23.68  
ของบุคลำกรทั้งหมด ส ำหรับวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 50.00 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 1 - 1 - - 

3. ลูกจ้ำงประจ ำ 1 - - - 1 

4. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เปลี่ยนสภำพ 6 - 3 3 - 

5. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เงินงบประมำณ 4 - 3 1 - 

6. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เงินรำยได ้ 5 - 3 2 - 

7. พนักงำนรำชกำร 1 - - - 1 

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงนิรำยได ้ 7 - - 5 2 

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร 12 - - 11 1 

รวม 41 4 10 22 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 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เปลี่ยนสภาพ 
6 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย ที่ปรึกษำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

7 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

8 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ หัวหน้ำส่วนบริหำรและธุรกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

9 นำงประคอง เชียงนำงำม หัวหน้ำส่วนพสัด ุ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

10 นำยประภำพรณ์ ขันชัย หัวหน้ำส่วนประชำสัมพนัธ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
11 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 
12 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล หัวหน้ำส่วนควบคุมคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
13 นำงสำวชลำลัย วำนมนตร ี หัวหน้ำส่วนตดิตำมและประเมนิผล กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 
14 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์ หัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
15 นำยทิวำกร กำเจริญ หัวหน้ำส่วนโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้
16 นำงวิภำดำ มีแวว หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริมและ

พัฒนำบริกำรวิชำกำร 
กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

17 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

18 นำงรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
19 นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
20 นำงสำวพชัริดำ ใหลสุข นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

พนักงานราชการ 

21 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร พนักงำนธุรกำร กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

ลูกจ้างประจ า 

22 นำงพรรณกร สีหำบตุร พนักงำนพิมพ์ดีด กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้ 
23 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

24 นำงสำววรรณภำ สีดำพล นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

25 นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
26 นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

27 นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง นักวิชำกำรเงินและบัญช ี กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

28 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะทำ้น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

29 นำยสพุันธ์ ขันตำ พนักงำนขับรถยนต ์ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 

30 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

31 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

32 นำยชำลี พรหมอินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

33 นำงสำววรรณวิษำ ธนำจนิตวิทย์ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

34 นำงสำวจฑุำมำส จนัดี นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ 

35 นำยณัฐพงษ์ สีเหลือง นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

36 นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

37 นำยพสิิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

38 นำยทนงศักดิ์ พิลำค ำ คนงำน กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

39 - ว่ำง -  นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

40 - ว่ำง - นักวิชำกำรศึกษำ กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

41 - ว่ำง - เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 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 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร เรื่อง กำร
ทบทวนแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

2 ส่วนนโยบำยและแผน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำควำมรูบุ้คลำกรส ำนัก
บริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม  

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

3 ส่วนนโยบำยและแผน  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร เรื่อง กำร
จัดท ำแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

4 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 
“กำรเขียนบทควำมทำงบริกำรวิชำกำร” 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

5 ส่วนบริหำรและธุรกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำองค์กร Organization  
Development : OD) จังหวัดเพชรบุร ี

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 
1 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำร

เกษียณอำยุ ประจ ำปี 2560 
นำงพชัลีย์กำนต์ ประภำธนำสิริ 

2 ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ  
กระทรวงกำรคลัง 

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำรระบบเว็บไซต์ของ ศทท.   

นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย 

3 กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ กำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท : พระผู้
ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดนิ 

นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 

4 กองสื่อสำรองค์กร 
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

1.นำยประภำพรณ์ ขันชัย 
2.นำงสำวภคปภำ เวชกิจ 

5 กองกำรเจ้ำหน้ำที่  อบรมกำรใช้กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสทิธิภำพและสื่อสำรเร่ือง
สมรรถนะหลักที่ไดชุ้ดที่ได้รับกำรทบทวน
ใหม่ 

1.ผศ.คมศร ลมไธสง 
2.นำยธวัช รัตนมนตร ี
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
6 สถำบนัพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย ์
โครงกำร พิธีกำรและพิธีกรมือำชีพ 1.นำงสำววรรณภำ สีดำพล 

2.นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์ 
7 ฝ่ำยวิเครำะห์ระบบและ

พัฒนำโปรแกรม 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
ผู้บริหำรและ IT คณะ/หน่วยงำนกับผู้ดูแล
ระบบ KKUFMIS 

1.นำยประหยัด สบืเมืองซ้ำย 
2.นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ 

8 กองสื่อสำรองค์กร ส ำนัก
อธิกำรบดี 

โครงกำรอบรมเชิงพัฒนำด้ำนงำนรัฐ
พิธีและชุมชนสัมพันธ์  

1.นำงสำวภคปภำ เวชกิจ 
2.นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์ 

9 กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ โครงกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

1.นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 
2.นำงรชตวรรณ พรมภักดี 

 
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2560 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
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 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2560      
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

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 302 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 289 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 95.70 
ขอขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรจ ำนวน 13 โครงกำร         
คิดเป็นร้อยละ 4.30 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 689,353 คน         
มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก-
ที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 91.96 
2. งบประมาณเงินรายได้ 
 2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่   
  2.1.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตร
กำรศึกษำต่อเนื่องและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยมีกำร
ด ำเนินโครงกำรทั้งหมด 17 โครงกำร ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 

757 คน และผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก คิดเป็นร้อยละ 88.23 
  2.1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยโครงกำร/
หลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร มีกำรด ำเนินโครงกำร
ทั้งหมด 2 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 2 โครงกำร คิด
เป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 151 คน และ           
ผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก คิดเป็น
ร้อยละ 85.65  

2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริม- 
สร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก           
มีกำรด ำเนินโครงกำรทั้งสิ้น 17 โครงกำร ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับ
บริกำรทั้งสิ้น 10,332 คน และผู้เข้ำรับบริกำรมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.19 

รำยละเอียดดังแผนผังโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสรมิสร้าง
ประสิทธภิาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
- งบประมำณทั้งสิ้น 27,336,401 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 17 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 17 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น  10,332 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 91.19% 

2.1.2 การใหบ้ริการวชิาการโดยโครงการ/
หลักสูตรของส านักบริการวชิาการ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 99,575.05 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 2 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 2 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 151 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 85.65% 
 

 2.1.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง/และการศึกษาตลอดชีวติ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 3,448,000 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 17 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 17 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 757 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 88.23% 
 

1.1 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 312 โครงกำร 
- โครงกำรที่แล้วเสร็จ 299 โครงกำร (95.83%) 
- โครงกำรที่ขอขยำยเวลำ 13 โครงกำร (4.17%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 689,353 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 91.96% 

2.2 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง 
การท างานกับหน่วยงานภายนอกประสิทธิภาพ 2.1 การใหบ้ริการวชิาการโดยหลักสูตรของส านักฯ 

2.งบประมาณเงินรายได้ 1.งบประมาณแผ่นดิน 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

ส านักบริการวิชาการ 

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

29 

แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.งบประมาณแผ่นดิน 
 

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560        

หมวดเงินงบประมำณแผ่นดิน โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)  
มีกำรจัดสรรงบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 21 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงกำร 
ดังตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางที่ 9 โครงกำรชุดที่ 1 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

จ ำนวน 82 โครงกำรงบประมำณ 6,449,000 บำท (หกล้ำนสี่แสนสี่หมื่นเก้ำพนับำทถ้วน) 
ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 

1 
กำรด ำเนินกำรทดสอบควำมช ำนำญกำรห้อง-
ปฏิบัติกำรตรวจคัดกรองและวินิจฉัยธำลัสซีเมีย 

รศ.กุลนภำ ฟู่เจรญิ 58,000 118 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

2 
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสวัสดกิำรชุมชนเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนฯ ผศ.จินตนำ สมสวัสดิ ์ 60,000 82 

คณะเกษตรศาสตร์ 

3 งำนวันเกษตรภำคอสีำน ประจ ำป ี2560 รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดำ 300,000 552,946 

4 
กำรเพิ่มผลผลติกำรเสี้ยงและสร้ำงมูลค่ำเพิม่สินค้ำ
แปรรูปจำกสัตว์น้ ำ 

รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว 50,000 40 

5 
กำรผลิตอำหำรสตัว์น้ ำเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของ
กลุ่มผูเ้ลี้ยงปลำบ้ำนหนองนำงขวัญ 

ผศ.ดร.อรณุีพงศ์ ศรีสถำพร 50,000 26 

6 กำรผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ในเชิงธุรกิจครัวเรือน ผศ.ดร.สภุำภรณ์ พวงชมพู 50,000 20 

7 กำรผลิตและกำรตลำดข่ำเหลืองในเชิงธุรกิจ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล 50,000 132 

8 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคมุเพลี้ยแป้งมัน
ส ำปะหลังและไรแมงมุมหม่อน 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิร ิ 50,000 64 

9 
กำรบริหำรจัดกำรแมลงพำหะและโรคใบขำวอ้อย
แบบบูรณำกำร 

รศ.ดร.ยุพำ หำญบญุทรง 50,000 34 

10 แมลงในปศุสัตว์และกำรป้องกันก ำจัดโดยชีวภำพ ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช 50,000 44 

11 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติป้องกันก ำจัดศัตรูพริก 
โดยชีววิธี 

ผศ.ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ 50,000 48 

12 
กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตและสัตวศ์ัตรูในสวน
ยำงพำรำอย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 40,000 51 

13 เทคโนโลยีกำรผลติแก่นตะวัน ผศ.ดร.พัชริน ส่งศร ี 50,000 31 

14 
กำรผลิตอ้อยอย่ำงมีประสิทธิภำพในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : กำรจดักำรวัชพืช 

อ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลำง 50,000 60 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

15 
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพผลผลติ 
ไม้ผล 

อ.ดร.ร ำไพ นำมพิลำ 50,000 50 

16 
กำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเหด็ถั่งเช่ำเพื่อเป็น
อำชีพ 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศริิรัตน ์ 50,000 102 

17 
รู้จักโรคพืชและกำรจักำรโรคพืชอย่ำงถูกต้องและ
ปลอดภัย 

รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล 50,000 50 

18 กำรควบคุมโรคและแมลงศัตรูยำงพำรำ ผศ.ดร.อนันต์ วงเจรญิ 40,000 54 

19 
กำรผลิตมวลชีวภำพเช้ือรำเขยีวTrichoderna 
spp. เพื่อกำรควบคมุโรคพืช 

อ.ดร.สุวติำ แสไพศำล 50,000 75 

20 
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว์แปรรูป 
เพื่อกำรรับรองเป็นผลติภณัฑ์มำตรฐำนชุมชน 

นำงสำวกันยำ พลแสน 50,000 20 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

21 
ค่ำยบูรณำกำรทำงสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 ประจ ำ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

ผศ.เสรี  แข็งแอ 150,000 1,056 

22 
กำรจัดกำรสุขภำพสัตวเ์ต้ำนมและคุณภำพน้ ำนม
ดิบในฟำร์มโคนมรำยย่อยฯ 

ผศ.อรญั จันทร์ลุน 58,000 154 

23 
กำรส่งเสริมสุขภำพและควบคมุปอ้งกันโรคระบำด
ที่ส ำคัญในปศสุัตว ์

รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช 58,000 70 

24 
กำรให้ควำมรู้แกเ่กษตรกรด้ำนกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคพำรำทูเบอร์คูโลซิลฯ 

อ.ศริญญำ  ฤกษ์อยู่สุข 58,000 164 

25 
กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิต่อจำกสัตวเ์ลี้ยงและ 
ปศุสัตว ์

รศ.ชูชำติ กมลเลิศ 58,000 1,224 

26 
กำรเลีย้งและกำรใช้ยำสตัว์น้ ำอย่ำงถูกวิธี 
เพื่อกำรผลิตปลำนิลกระชังอนำมยั 

ผศ.คณิต  ชูคันหอม 58,000 112 

27 กำรป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนขับ้ำ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปรำณี จิตรเพียร 58,000 63 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

28 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และตรำสินคำ้ส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหัวใจชนิดเปิด
ไทย-ลำว ครั้งท่ี 5 

อ.อันธิกำ เอมแย้ม 58,000 16 

29 
กำรพัฒนำศักยภำพและกำรเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรจัดกำรธุรกิจไมซ์ 
และบริกำรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดร.ทองรวี ศิลำน้อย 58,000 79 

30 
มัคคุเทศก์เฉพำะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) เพื่อรองรับ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยนืในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น 

ดร.จินณพัฒ ปทุมพร 58,000  

31 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร Gastronomy 
Tourism ชุมชนนำอ้อ อ.เมือง จ.เลย 

ผศ.ดร.ฐิรชญำ ชัยเกษม 70,000 51 

32 
จุดประกำยฝัน..ปั้นธุรกิจที่พักแรมอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

รศ.นพมำศ สุวชำต ิ 58,000 53 

33 
กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของผู้-
ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฯ 

ดร.อำนนท์ ค ำวรณ ์ 58,000 13 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

33 ศิลปะไร้ก ำแพง : ART NO WALL ผศ.ธวัชชัย ช่ำงเกวียน 58,000 45 

34 ศิลปกรรมสญัจรสู่ชุมชน 
รองคณบดีคณะศิลปกรรม 

ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรมฯ  
65,000 113 

35 
พัฒนำศักยภำพทำงดนตรีไทยแก่เยำวชน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 

ผศ.จรญั กำญจนประดิษฐ์ 58,000 102 

36 รถไฟสำยศิลปะ : Art on Train นำยเจด็จ ทองเฟื่อง 58,000 44 
37 สร้ำงศักยภำพทำงดนตรี "KKU MUSIC CAMP" ผศ.กฤษฎำ วงศ์ค ำจันทร ์ 58,000 146 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

38 มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งท่ี 6 รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 65,000 120 
39 ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13 ดร.กรชวัล ชำยผำ 65,000 63 

40 
กำรวิเครำะห์ต้นทุนและกำรบริหำรจัดกำรรถ
แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 

ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำ-
ธนำรักษ์ 

50,000 119 

41 ค่ำยยุวชนวิศวกรรม ครั้งท่ี 15 อ.จำรุพล สรุิยวนำกุล 65,000  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

42 
กำรส ำรวจรังวัดมรดกสถำปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ 
Vernadoc 

ผศ.อธิป อุทัยวัฒนำนนท์ 58,000 92 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

43 
กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรอำหำรใน
ครัวเรือนชนบทด้ำนสุขำภิบำลอำหำรฯ 

รศ.ดร.ดำริวรรณ เศรษฐีธรรม 60,000 84 

44 
กำรจัดกำรขยะมลูฝอยท่ีเหมำะสมในโรงเรียน
ประถมศึกษำ ต.ส ำรำญ จ.ขอนแก่น 

ผศ.ชัชวำล กีรติวรสกลุ 60,000 50 

45 
กำรสร้ำงเสริมพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำก
กำรใช้สำรเคมีก ำจดัศัตรูพืชฯ 

รศ.กำญจนำ  นำถะพินธ ุ 60,000 57 

46 
กำรตรวจคัดกรองและกำรยืนยันผลแบบบูรณำ
กำรในระดบัชุมชน กลุ่มอำยุ 45-47 ปี 

ผศ.พงษ์เดช สำรกำร 60,000  

คณะวิทยาศาสตร์ 

47 
คณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรท ำโครงกำรคณิตศำสตร์
ส ำหรับครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ค ำสิงห์  นนเลำพล 60,000 65 

48 
ค่ำยวิทยำศำสตรส์ัญตร ครั้งท่ี 31 โรงเรียน
ประถมศึกษำ ต.ส ำรำญ จ.ขอนแก่น 

ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกำญจน
วงศ์ 

120,000 142 

49 
ห้องปฎิบัติกำรฟสิิกส์เคลื่อนที่ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ครั้งท่ี 11 

ดร.กิตติยำนี อำษำนอก 60,000 108 

50 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรนักพฤษศำสตรร์ุ่นเยำว์ 
ครั้งท่ี 9 

ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์
รุ่งเรือง 

60,000 32 

51 ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งท่ี 23 ดร.กัลยำ ศรีประทีบ 60,000 184 

52 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรแมลงน้ ำ รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ 60,000 24 

53 สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำต ิ ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย 300,000 114,121 
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54 
กำรศึกษำพรรณไม้สวนพฤษศำสตร์ในโรงเรยีน
และชุมชน ครั้งท่ี 2 

ศ.ดร.ประนอม จันทรโนมัย 50,000 17 

55 กำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือทำงด้ำนวทิยำศำสตร ์ ดร.กัลยำ กองเงิน 58,000 80 

56 
กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนทำงคณิตศำสตร์
ด้วยโปรแกรม GoeGebra ครั้งท่ี 1 

ดร.จรีะยุทธ เวทย์วีระพงศ์ 58,000 70 

57  โปรแกรมส ำเร็จรูป XeFaTeX ครั้งท่ี 1 ดร.วีระชัย สำระคร 58,000 46 

58 กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ฤดหูนำวฯ อ.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ 58,000 650 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

59 
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ
ผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินกิจกำรท่องเที่ยวใน
รูปแบบโฮมสเตย ์

ผศ.ดำรำรตัน์ ค ำภูแสน 55,000 45 

60 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งครัวเรอืนแรงงำนย้ำย
ถิ่นไปต่ำงประเทศ 

ผศ.ดร.ดุษฎี อำยุวัฒน ์ 55,000 131 

คณะศึกษาศาสตร์ 

61 

กำรพัฒนำครูดำ้นกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐำนและค่ำนิยมที่ส ำคญัต่อควำมเป็น
พลเมืองอำเซียนของนักเรยีนโรงเรยีนในเขต
ชำยแดนไทย สู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน 

รศ.ดร.สิทธิพล อำจอินทร ์ 58,000 45 

62 
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรยีนรู้วิชำชีพด้ำนกำรประเมิน
ผู้เรยีนในศตวรรษที ่21 ส ำหรับครปูระจ ำกำรใน
ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั 58,000 81 

63 
กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรพฒันำนวัตกรรม
กำรเรยีนรู้และกำรวิจยัในช้ันเรียนฯ 

ผศ.ดร.จำรณุี ชำมำตย ์ 55,000 50 

คณะแพทยศาสตร์ 

64 
กำรดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสุขภำพชีวิตในผู้ป่วย
เรื้อรังจำกโรงพยำบำลสู่บ้ำน 

นำงอุบล จ๋วงพำนิช 60,000 1,081 

65 
First Aid Campus : ควำมรู้กำรปฐมพยำบำล
เพื่อชุมชนมหำวิทยำลัยเข้มแข็งสู่อำเซียน 

พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง 60,000 742 

66 กำรส่งเสริมสุขภำพภิกษุ สำมเณรที่วัด นำงวรำรัตน์ สุนทรำภร 55,000  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 

67 
ตรวจสุขภำพเคลื่อนที่แบบบูรณำกำรเชิงรุกใน
กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ในจังหวดัหนองคำย 

อ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิม่ 55,000 136 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 

68 ค่ำยอำเซียนเคลื่อนที่ปีที่ 2 ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล 55,000 450 

69 
กำรพัฒนำธุรกิจและยกระดับสินคำ้และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 

ผศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ 55,000 92 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
70 กำรสร้ำงร้ำนค้ำจ ำลองโรงเรียนอำชีวะพระมหำไถ่ 

อ.เมือง จ.หนองคำย 
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 55,000 35 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

33 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 
คณะศิลปะศาสตร์ วิทยาเขคหนองคาย 

71 
กระบวนทัศน์ใหม่ทำงกำรศึกษำตอ่กำรศึกษำใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ดร.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ 55,000 65 

72 
ศิลปศำสตรส์ัญจรเพื่อควำมเป็นเลศิทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

ดร.มำลีรตัน์ กะกำรด ี 55,000 221 

73 
ส่งเสริมสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำยในเขต
เทศบำลเมืองหนองคำย 

ผศ.ดร.พรหมินทร์  
เมธำกำญจนศักดิ ์

35,000  

74 
มหกรรมกำรแข่งขันและตอบปัญหำทักษะทำง
วิชำกำร (โครงกำรสัปดำห์วิชำกำร) 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตฯ 220,000  

75 ส่งเสริมสุขภำพชุมชนคนหนองคำย ผช.อธิกำรบดีวิทยำเขตฯ 100,000 346 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
76 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก อ.ดร.วิไลพร สตุันไชยนันท์ 60,000 700 
77 ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่ฯ ผศ.พูนศักดิ์  ภิเษก 50,000 123 

78 วันทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ ผศ.อโนมำ รัตนเจริญธรรม 50,000 1,620 

79 ยิ้มสดใส ฟันไมผุ่ปี พ.ศ.2560 อ.ดร.ปฎิทำพร พึ่งชำญชัยกุล 50,000 126 

ส านักบริการวิชาการ 

80 โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 1,000,000  

81 สนับสนุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรอุดมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 1,000,000  

82 
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำร
วิชำกำรดีเด่น   

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 50,000  

รวมทั้งสิ้น  
6,449,000 405,617 

 

ตารางที่ 10 โครงกำรชุดที่ 2 : โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
    จ ำนวน 197 โครงกำร งบประมำณ 10,018,000 บำท (สบิล้ำนหนึง่หมื่นแปดพนับำทถ้วน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

ส านักบริการวิชาการ  2,710,000  

1 โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 2,000,000  

2 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวำรสำร   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 130,000  

3 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 280,000  

4 กำรถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 200,000  

5 กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 100,000  

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 268,000  

6 กำรเพิ่มทักษะควำมรู้ภำษำไทยส ำหรับครูฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  32 

7 กำรส ำรวจพรรณไม้และพืชสมุนไพรฯ บ้ำนโนนม่วง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  63 
8 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท ำปุ๋ยหมักจำกธรรมชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  50 
9 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ   



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

34 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 1,200,000  

10 สนับสนุนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและร่วมงำน 
ตลำดเขียว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ   

11 ประชุมหำรือแผนควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ   
12 กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพหู คอ จมูกฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  30 

13 กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  30 
14 ลำนวัฒนธรรมมีชีวิต ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  30 
15 กำรสร้ำงและวิเครำะห์สำรสนเทศเชิงสถิติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  15 

16 กำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงกลุ่มโรค NCDs ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  130 
17 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  30 

18 กำรสร้ำงและวิเครำะห์สำรสนเทศเชิงสถิติ ครั้งท่ี 2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  45 
19 บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  105 

20 กำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นและกำรประยุกต์ใช้ฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  20 

21 กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพหู คอ จมูกฯ  
ครั้งท่ี 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  182 

22 กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  110 

23 ศิลปะสุนทรีศำสตร์ในกำรจัดดอกไม้สดเพื่อสร้ำง
อำชีพ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  34 

24 กำรสร้ำงและวิเครำะห์สำรสนเทศเชิงสถิติ ครั้งท่ี 3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  40 
25 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  30 
26 ต้นแบบในกำรเฝ้ำระวังโรคมะเร็ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  116 
27 กำรสะท้อนข้อมูลกำรจัดโครงกำรเทคโนโลยี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  20 

28 วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำวะที่ดีและพึ่งพำตนเอง 
อย่ำงยั่งยืน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  45 

29 กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพหู คอ จมูก  
ครั้งท่ี 3 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  85 

30 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและกำรอนุรักษ์
พลังงำนฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  50 

31 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและ
มะนำวนอกฤดู 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  44 

32 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงกำรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  75 

33 สร้ำงสุขด้วยสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนฯ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  53 

34 กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพหู คอ จมูกฯ  
ครั้งท่ี 4 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  87 

35 กำรสร้ำงสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน อบต.สวนหม่อน  
อ.มัญจำคีรี จ.ขอนแก่น 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  86 

36 กำรสร้ำงสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน อบต.ท่ำกระเสริม  
อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  95 

37 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและ
มะนำวนอกฤดู 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  42 

38 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ   



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

35 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

อ าเภอ มข.พัฒนา  900,000  

39 กำรผลิตมันส ำปะหลังฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  50 

40 กำรดูแลและควบคุมโรคในดอกดำวเรืองฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  36 

41 กำรส่งเสริมศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  65 

42 กำรเปลี่ยนขยะเป็นเงินฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  90 

43 กำรส ำรวจและวำงแผนพัฒนำชุมชนฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  25 

44 กำรผลิตมันส ำปะหลังในนำหลังกำรเก็บเกี่ยว รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  50 

45 โรงเรียนพ่อแม่ส ำหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  58 

46 กำรศึกษำดูงำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรขยะฯ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  91 

47 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันส ำปะหลัง รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  35 

48 กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  50 

49 กำรจัดต้ังธนำคำรขยะภำยในโรงเรียน รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  89 

50 กำรพัฒนำศักยภำพครูแกนน ำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยฯ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  60 

51 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน   
52 ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  35 

53 งบประมำณศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำร
ศูนย์พัฒนำคุณภำพฯ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  56 

54 กำรพัฒนำศักยภำพครูแกนน ำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยฯ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  60 

55 กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  90 

56 กำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  24 

57 กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  80 

58 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  71 

59 กำรส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ยำหม่องไพรฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน  40 

60 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนและประกัน   
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 6 ชุมชน  4,940,000  

โครงการตามความต้องการของพ้ืนที่  140,000  

61 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำใน
ชุมชนอย่ำงยั่งยืนฯ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ   

    

ต าบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  800,000  
62 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำตนเองฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  30 
63 กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  30 

64 ผลผลิตสัตว์น้ ำฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  30 
65 กำรส่งเสริมสุขภำพและดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  20 

66 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  37 
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36 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

67 กำรเพิ่มผลผลิตและกำรแปรรูปสัตว์น้ ำฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร   
68 กำรผลิตมันส ำปะหลังในนำหลังเก็บเกี่ยวฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  40 
69 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  35 

70 กำรส่งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 

71 กำรเพิ่มผลผลิตและกำรแปรรูปสัตว์น้ ำฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  20 

72 ทันตกรรมพระรำชทำน รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  201 

73 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  40 

74 กำรส่งเสริมสุขภำพและดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  51 

75 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำตนเองฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  30 

76 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำเกษตรผสมผสำนฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  45 

ต าบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  720,000  

77 กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร   

78 กำรระดมสมองเพื่อจัดท ำโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 

79 โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  120 

80 กำรท ำฟำร์มแมลงกินได้ตำมมำตรฐำนท่ีดีเพื่อเพิ่ม
เศรษฐกิจชุมชน 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  45 

81 โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 

82 กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  40 

83 อันตรำยจำกกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช (ปีท่ี 13) รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  80 
84 สุขภำพปลอดภัยห่ำงไกลสำรเคมี รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  80 

85 กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  30 

86 จัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  40 

87 กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงเส้นทำงโฮมสเตย์ฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  38 

88 ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำและทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนครั้งท่ี 1 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  40 

89 กำรสัมมนำและศึกษำดูงำนแนวทำงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  20 

90 ผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรมฯ รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 

91 ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำและทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนครั้งท่ี 2 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  40 

92 ประชุมติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนแบบมี
ส่วนร่วม 

รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 

93 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร รองฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร   
94 ควำมสำมำรถในกำรรักษำอำกำรปวดกล้ำมเนื้อ 

และข้อด้วยตนเองแบบยั่งยืนของคนในชุมชน 
รศ.พรรณี ปึงสุวรรณ 80,000 52 
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37 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

ต าบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย  200,000  

95 กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   

96 รวมพลังช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหำขยะ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  101 

97 กำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 

98 กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  35 

99 
กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรเรยีนกำรสอนใน
โรงเรียน ต.หนองกอมเกำะ 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขต
หนองคำย 

62,500  

100 
กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพข้ันพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักเรียนชุมชนต้นแบบ ต.หนองกอมเกำะ 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีวิทยำเขต
หนองคำย 

62,500  

101 
ลำนกีฬำน ำพำเยำวชนไทยห่ำงไกลยำเสพติด
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

อ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิม่ 62,500  

102 
กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท้องถิ่น
ส ำหรับนักเรียนและบุคลำกรโรงเรยีนฯ 

ผศ.ดร.กฤษดำ ค้ำเจริญ 62,500  

103 
ขยำยช่องทำงกำรตลำดส ำหรับผลติภัณฑ์สินค้ำ
ชุมชน ต.หนองกอมเกำะ 

ผศ.ดร.ธนัญชัย ดำศร ี 62,500  

104 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำใน
ชุมชน 

น.ส.ภัทรำนุช พนำลิกุล 62,500  

105 
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนักเรียนฯ 

นำยสิทธิชัย สอนสภุ ี 62,500  

106 
กำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครรณรงค์ป้องกัน
และแก้ปัญหำยำเสพตดิฯ 

นำยอดิพงษ์ ไชยสิทธ์ิ 62,500  

107 ธนำคำรขยะ อ.อำยุวัฒ ธนำเศรษฐอังกูร 100,000  

ต าบลเมืองเพีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น  800,000  

108 กำรประชุมหำรือควำมร่วมมือกำรด ำเนินโครงกำร รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 
109 กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  25 

110 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมเกษตรสู่ชุมชน รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 
111 กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมฯ ครั้งท่ี 1 รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  20 
112 กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมฯ ครั้งท่ี 2 รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

113 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมเกษตรสู่
ชุมชน 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  100 

114 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำเชิงท่องเท่ียว 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  55 

115 กำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  25 

116 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำฯ ครั้งท่ี 2 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  25 

117 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำฯ ครั้งท่ี 3 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  25 

118 รับมือวัยทองอย่ำงสดใสและมีคุณภำพ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 

119 กำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำนฯ  
ครั้งท่ี 2 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  25 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

38 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

120 รับมือวัยทองอย่ำงสดใสและมีคุณภำพ ครั้งท่ี 2 รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  85 

121 เสริมสร้ำงสุขภำวะอย่ำงพอเพียงด้วยนวัตกรรมทำง
กำยฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 

122 กิจกรรมประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   

123 เสริมสร้ำงสุขภำวะอย่ำงพอเพียงด้วยนวัตกรรมทำง
กำยฯ ครั้งท่ี 2 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

124 โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 

125 รับมือวัยทองอย่ำงสดใสและมีคุณภำพ (ติดตำมผล) รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 

126 โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม  
รุ่นท่ี 2 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  120 

127 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 

128 ศึกษำดูงำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรจัดกำร
โฮมสเตย์ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 

129 กิจกรรมส ำรวจข้อมูลกำรด ำเนินโครงกำรชุมชน
ต้นแบบ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  20 

130 กิจกรรมสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนต้นแบบฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  20 
131 ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงกระบือ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  35 

132 โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม  
ครั้งท่ี 3 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  120 

เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  800,000  

133 กำรเพิ่มทักษะแนวทำงกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  90 

134 กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อกำรจัดต้ังกำรท่องเที่ยวฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

135 กำรผลิตยำสมุนไพร รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 
136 กำรดูแลผู้พิกำรเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  50 
137 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

138 กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้สื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

139 สวนครัวยุคใหม่ กำรปลูกพืชร่วมกับกำรเลี้ยงปลำฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 
140 กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อกำรจัดต้ังกำรท่องเที่ยวฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

141 กำรดูแลเท้ำและเข่ำเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 
142 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

143 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 
144 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 
145 กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อกำรจัดต้ังกำรท่องเที่ยวฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

146 กำรฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อกำรจัดต้ังกำรท่องเที่ยวฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 
147 กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมสู่มำตรฐำนโฮมสเตย์ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 

148 เทศกำลศิลำ "กิจกรรมกำรสร้ำงประติมำกรรมฯ" รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 
149 กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  70 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

150 เทศกำลศิลำ "กิจกรรมกำรสร้ำงประติมำกรรมฯ" รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 

151 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 

152 กำรผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะติด
เตียงฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  35 

153 กำรผลิตยำสมุนไพรใช้ภำยนอกส ำหรับสัตว์ฯ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  40 

154 กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและกำรป้องกันโรคเรื้อรัง รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  150 
155 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   

156 เสนอแบบกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ีส่งเสริมสถำนท่ี
ท่องเท่ียว 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   

157 กำรผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะ      
ติดเตียงฯ 

รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  55 

158 กำรประชุมทบทวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม รองฯ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร   

ต าบลบ้านโต้น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  800,000  
159 ศึกษำดูงำน ณ เบทำโกร จ.ลพบุรี รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

160 กำรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  300 

161 กำรปลูกพืชหมุนเวียนหลังฤดูเก็บเกี่ยวฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  85 

162 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้กับกลุ่มศูนย์กำร
เรียนรู้ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

163 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  100 

164 กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำในเทศบำลต ำบลบ้ำนโต้น รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  35 

165 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  20 

166 กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงกบฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  10 

167 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
ระยะท่ี 1 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

168 กำรศึกษำดูงำน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  14 

169 กำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยลดต้นทุน รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  12 

170 กำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน ระยะท่ี 1 รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  72 

171 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำและต่อยอดสู่
ผลิตภัณฑ์ฯ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

172 กำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน ระยะท่ี 2 รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  72 

173 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
ระยะท่ี 2 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  16 

174 อบรมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวตำมมำตรฐำน GPA รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  20 

175 ธนำคำรหมู่บ้ำน รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  89 

176 ศึกษำดูงำนเพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงโคขุน เลี้ยงหมูหันฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

177 กำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจพัฒนำผลิตภัณฑ์ฯ 
ระยะท่ี 3 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

178 ภูมิปัญญำไทยมำประยุกต์ใช้เพื่อรักษำฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

179 น้ ำหมักชีวภำพจำวัสดุท่ีเหลือจำกเศษพืชผักทำง
กำรเกษตร 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  45 

180 ศึกษำดูงำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และต่อยอดสู่
ผลิตภัณฑ์ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

181 ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตกำรปลูกข้ำวให้สูงขึ้น รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  34 

182 มหกรรมแสดงสินค้ำเกษตรบ้ำนโต้น รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   
183 กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  133 

184 กำรเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อลดปริมำณขยะ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 

185 ศึกษำดูงำนเทคนิคกำรปลูกพืชผสมผสำนสร้ำง
รำยได้ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  10 

186 ส่งเสริมสุขภำพทำงกำยภำพบ ำบัดเบื้องต้นแบบองค์
รวมในชุมชน 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 

187 ศึกษำดูงำนและร่วมและเปล่ียนเรียนรู้ฯ-ชุมพร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   
188 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   

โครงการตามความต้องการของพ้ืนที่ ต.หนองกอมเกาะ ผู้อ านวยการส านักฯ 600,000  

189 
กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรเรยีนกำรสอนใน
โรงเรียน ต.หนองกอมเกำะ 

รองอธิกำรบด ี
วิทยำเขตหนองคำย 

62,500  

190 
กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพข้ันพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักเรียนชุมชนต้นแบบ ต.หนองกอมเกำะ 

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
วิทยำเขตหนองคำย 

62,500  

191 
ลำนกีฬำน ำพำเยำวชนไทยห่ำงไกลยำเสพติด
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

อ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิม่ 62,500  

192 
กำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท้องถิ่น
ส ำหรับนักเรียนและบุคลำกรโรงเรยีนฯ 

ผศ.ดร.กฤษดำ ค้ำเจริญ 62,500  

193 
ขยำยช่องทำงกำรตลำดส ำหรับผลติภัณฑ์สินค้ำ
ชุมชน ต.หนองกอมเกำะ 

ผศ.ดร.ธนัญชัย ดำศร ี 62,500  

194 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและเพิ่มผลผลิตสตัว์น้ ำใน
ชุมชน 

น.ส.ภัทรำนุช พนำลิกุล 62,500  

195 
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนักเรียนฯ 

นำยสิทธิชัย สอนสภุ ี 62,500  

196 
กำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครรณรงค์ป้องกัน
และแก้ปัญหำยำเสพตดิฯ 

นำยอดิพงษ์ ไชยสิทธ์ิ 62,500  

197 ธนำคำรขยะ อ.อำยุวัฒ ธนำเศรษฐอังกูร 100,000  
รวมท้ังสิ้น 10,018,000 8,299 

 

ตารางที่ 11 โครงกำรชุดที่ 3: โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
      จ ำนวน 25 โครงกำร งบประมำณ 1,833,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดเแสนสำมหมื่นสำมพนับำทถ้วน)  

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 กำรผลิตพืชอำหำรปลอดภัยสู่ประเทศอนุภูมิภำคลุ่ม
น้ ำโขง 

ดร.เกษสุดำ เดชภิมล 65,000 20 

2 กำรผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยสู่ประเทศอนุภูมิภำค       
ลุ่มน้ ำโขง 

ผศ.ดร.ยุพิน  ผำสุข 65,000 20 

3 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรผ่ำตัดหัวใจชนิด
เปิดไทย-ลำว ครั้งท่ี 5 

นำยแพทย์ชวลิต วงศ์พุทธะ 58,000 74 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

4  กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์ศิลปะดินเผำ     
ในอนุภำคลุ่มน้ ำโขง : ไทย-ลำว 

ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว 70,000 30 

5 The Third ASIAN Civil Engineering Student 
Exchange Project 

ดร.ปิยวัชร ฝอยทอง 70,000 85 

6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.ดร.วำธิส ลีลำภัทร์ 65,000 25 

7 กำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำศักยภำพ          
ในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมใน สปป.ลำว 

นำยสุพนต์ สีหำรำช 65,000 59 

8 วิศวกรรมเคมีสู่อำเซียน ครั้งท่ี 1 ผศ.ดร.วรินร ำไพ เศรษฐ์ธณบุตร 65,000 40 

9 อบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศท่ีกรุง
ฮำนอย ประเทศเวียดนำม ครั้งท่ี 4 

นำงสำวหน่ึงฤทัย ปำนแก้ว 90,000 20 

10 กำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศ 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ 200,000 50 

11 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำครูสู่ประชำคมอำเซียน
ของสถำบันกำรผลิตครูในประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำ
โขง : ไทย-ลำว 

ผศ.ดร.อังคณำ ตุงคะสมิต 60,000 75 

12 กำรผลิตและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนส ำหรับครู 

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล 60,000 28 

13 กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำในประชำคมอำเซียน 

ดร.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร 65,000 51 

14 กำรส่งเสริมทักษะกำรสอนคณิตศำสตร์ของครู
กัมพูชำ 

อ.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 65,000 50 

15 ค่ำยหุ่นยนต์เล็กสัญจร (Robot Tour)เมืองเชียงตุง  
รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ 

ดร.นฎกร ประมำยันต์ 65,000 30 

16 กำรพัฒนำวิชำชีพครูกัมพูชำด้วยนวัตกรรม
กำรศึกษำชั้นเรียน 

อ.สมควร ศรีชมภู 65,000 52 

17 กำรดูแลรักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่อย่ำง
สมบูรณ์แบบในประเทศเมียนม่ำร์ 

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชำวน์ชื่น 80,000 75 

18 
ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรแก่ประเทศก ำลัง
พัฒนำในประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและ
ประชำคมอำเซียน 

รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย์ 60,000 25 

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงและประชาคมอาเซียน 500,000.00  

19 กำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   
20 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนธุรกิจฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  123 
21 กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะภำษำไทยฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   
22 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแบบบูรณำกำรฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ  8 

23 วิเครำะห์บริบทและจัดท ำโครงกำรบริหำรโรงเรียน
ผู้สูงอำยุฯ 

รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   

24 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ฯ รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   
25 ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร รองฯ ฝ่ำยวำงแผนฯ   

รวมท้ังสิ้น 1,833,000 1,021 
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ตารางที่ 12 โครงกำรชุดที่ 4 : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
       จ ำนวน 8 โครงกำร งบประมำณ  1,700,000 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
กำรพัฒนำต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
โดยกำรมีส่วนร่วม ต.ยำงค ำ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น  

อ.ดร.วังวร สังฆเมธำวี 103,747 30 

2 
กำรพัฒนำต้นแบบเกษตรบ้ำนหนองนำงวงษ์ ต.
ยำงค ำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

ผศ.ดร.วิทยำ ตรโีลเกศ,                
อ.กัมพล ไทโส 

159,931 30 

3 
กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรกลุ่มและ
องค์กรชุมชน ต.ยำงค ำ อ.หนองเรอื จ.ขอนแก่น 

คณะวิทยำกำรจัดกำร                  
ผศ.สำธติ อดิตโต                     

คณะเกษตรศำสตร ์
167,400 30 

4 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 6 โรงเรียน ในพื้นที่ต.ยำง
ค ำ อ.หนองเรือ   จ.ขอนแก่น 

ผศ.ดร.บัญชำ เกียรติจรุงพันธุ์       
คณะศึกษำศำสตร์                      

ผศ.วิลำวลัย์ ชมนิรตัน์                 
คณะพยำบำลศำสตร ์

111,226.64 30 

5 

กำรจัดท ำข้อมลูสำรสนเทศเผยแพร่ให้ควำมรู้
ภำยใต้กำรสนองพระรำชด ำรโิครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ส ำรวจ รวบรวมชนิดพันธุ์นกใน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

สนง.โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

100,100  

6 
โครงกำรขยำยกำรด ำเนินงำนและ
ประชำสมัพันธ์ 

สนง.โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

130,625  

7 โครงกำรสนองพระรำชด ำริอื่น ๆ  
สนง.โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำร ิ
115,000  

8 
งบค่ำจ้ำงมหำวิทยำลยั (ตุลำคม 2559-กันยำยน 
2560) 

สนง.โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

810,629  

รวมท้ังสิ้น 1,700,000 635 
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2.งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 

โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร 
สร้ำงหลักสูตรกำรอบรม แล้วท ำกำรประชำสัมพันธ์  (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง 
งบประมำณทั้งสิ้น 3,796,000.00 บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
 
2.1.1) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/และการศึกษาตลอดชีวิต 
ตารางที่ 13 กำรให้บริกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/และกำรศึกษำตลอดชีวิต 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
หลักสตูรเพิม่ศักยภำพด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
รุ่นที่ 3 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 126,000 20 

2 
หลักสตูรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำลฯ  
รุ่นที่ 20 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 228,000 46 

3 หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 354,000 52 
4 หลักสตูร Lean Management รุน่ท่ี 1 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 192,000 40 
5 หลักสตูรควำมปลอดภัยในคลินิก รุ่นที่ 1 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 224,000 46 
6 หลักสตูรกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 5 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 380,000 77 
7 หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 2 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 420,000 101 

8 
หลักสตูรเพิม่ศักยภำพด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
รุ่นที่ 4 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 114,000 18 

9 
หลักสตูกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำรพยำบำลฯ  
รุ่นที่ 21 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 120,000 25 

10 หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤต รุ่นที่ 8 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 210,000 30 
11 หลักสตูรควำมปลอดภัยในคลินิก รุ่นที่ 2 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100,000 25 
12 หลักสตูรกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 6 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 192,000 42 
13 หลักสตูรกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 7 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 284,000 60 
14 หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำล รุ่นท่ี 3 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 128,000 32 
15 หลักสตูรผู้น ำยุคใหมเ่ครือข่ำยอำเซียน รุ่นท่ี 3 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 130,000 20 
16 หลักสตูรผู้ตรวจสอบภำยใน ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร   

17 
หลักสตูรยุทธศำสตร์ในกำรจดัซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพสัดุ 60 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 246,000 123 

รวมท้ังสิ้น 3,448,000 757 
 
2.1.2) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
ตารางที่ 14 โครงกำรกำรให้บริกำรโดยหลักสูตรของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 
สัมมนำวิชำกำรเพื่อควำมร่วมมือดำ้นกำรบริกำร
วิชำกำร 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 64,000.00 33 

2 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 284,000.00 118 
รวมท้ังสิ้น 348,000 151 
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2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
กำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก โดยได้รับงบประมำณทั้งสิ้น 

27,336,401 บำท (ยี่สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสำมหมื่นหกพันสี่ร้อยหนึ่งบำทถ้วน) ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 15 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 1/2560  ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

10,445,290 

35 

2 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 2/2560  ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 50 

3 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 3/2560 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 87 

4 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 4/2560 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 66 

5 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 5/2560 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 110 

6 โครงกำร สปชต. รุ่นเพิ่มเติม/2560 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 106 

7 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 6/2560 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 115 

8 หลักสตูรผู้น ำยุคใหมเ่ครือข่ำยอำเซียน รุ่นที่ 4 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 253,500.00 39 
9 หลักสตูรผู้สื่อควำมหมำยทำงกำรท่องเที่ยว  ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,000,000.00 34 

10 
กำรส ำรวจเกษตรกรและพัฒนำเครือข่ำย
พันธมิตร ในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ      
โซน 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 2,375,000.00 4,771 

11 
กำรส ำรวจเกษตรกรและพัฒนำเครือข่ำย
พันธมิตร ในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โซน 2 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 2,184,000.00 4,135 

12 ผู้น ำยุคใหมเ่ครือข่ำยอำเซี่ยน รุ่นที่ 5 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 292,500.00 45 

13 
โครงกำรจดัอบรมเกษตรกร "เคลด็ลับปลูกข้ำว
ไทยให้ยั่งยืน" 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 402,585.00 400 

14 
กำรจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับ
รำชกำร ภำค ก ส ำนักงำน ก.พ. 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 2,784,141.00  

15 
กำรจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเขำ้รบัรำชกำร 
ภำค ก, ภำค ข จัดสอบท้องถิ่น  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 5,037,285.00  

16 
กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบตัิงำนด้ำนพัสดุแนว
ใหม่ฯ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 246,100.00 248 

17 ปัจฉิมนิเทศส ำหรับผู้เกษียณอำยรุำชกำร มข. ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 2,316,000.00 91 

รวมท้ังสิ้น 27,336,401.00 9,475 
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ผลการด าเนินงานงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

1.งบประมาณแผ่นดิน 
1.การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสำธำรณะ โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำน
บำทถ้วน) มีกำรโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 303 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 290 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 95.70 และขอขยำยเวลำกำรด ำเนินโครงกำรอีกจ ำนวน 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 4.30 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 
689,353 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ“มำกที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 91.96 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 16 
 

ตารางที่ 16 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของโครงกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

1 
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จำกผลงำนจำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

6,617,000.00 5,719,273.19 897,726.81 82/78 679,817 92.20 

2 โครงกำรชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 9,850,000.00 7,908,790.95 1,941,209.81 188/179 8,299 90.71 

3 
โครงกำรควำมร่วมมือ        
ทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศ      
อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

1,833,000.00 1,682,923.32 150,076.68 25/25 817 93.93 

4 โครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 1,700,000.00 1,697,157.27 2,842.73 8/8 420 91.01 

รวมท้ังสิ้น 20,000,000 17,008,144.73 2,991,855.27 303/290 689,353 91.96 
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2.งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านัก 
 

กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/และกำรศึกษำตลอดชีวิต  โดยใช้งบประมำณทั้งสิ้น 
3,796,000 บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนทั้งหมด 19 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 19 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 908 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 86.84 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 17 

 
ตารางที่ 17 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและใช้จ่ำยจริงของกำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรของส ำนกั 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

2.1.1 
กำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
หลักสูตรกำรศึกษำต่อเน่ือง/
และตลอดชีวิต 

3,448,000 2,340,302.10 1,107,697.90 17/17 757 88.23 

2.1.2 
กำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
โครงกำร/หลักสูตรของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

348,000 99,575.05 248,424.95 2/2 151 85.65 

รวมท้ังสิ้น 3,796,000 2,439,877.15 1,356,122.85 19/19 908 86.94 
 

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
 
 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก งบประมำณทั้งสิ้น 
27,336,401 บำท (ยี่สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสำมหมื่นหกพันสี่ร้อยหนึ่งบำทถ้วน) มีโครงกำรทั้งสิ้น 17 โครงกำร ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 9,475 คน ซึ่งมีควำมพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.19  
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 18 
ตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการ 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
 

ชุดที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ จ านวน

กิจกรรม 
(แผน/ผล) 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

2.2.1 

กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน
กับหน่วยงำนภำยนอก 

27,336,401.00 21,771,617.09 5,564,783.91 17/17 9,475 91.19 

รวมท้ังสิ้น 27,336,401.00 21,771,617.09 5,564,783.91 17/17 9,475 91.19 
 
 

 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 

47 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 
1. งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ  
- จ ำนวนทั้งสิ้น 303 โครงกำร 
- งบประมำณท้ังสิ้น 20,000,000 บำท 
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 689,353 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.96 

 
2. งบประมาณเงินรายได้ 

2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
 2.1.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/และการศึกษาตลอดชีวิต 

- จ ำนวนทั้งสิ้น 17 โครงกำร  
- งบประมำณท้ังสิ้น 3,448,000 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 757 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.23 

2.1.2 การให้บริการวิชาการโดยโครงการ/หลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
- จ ำนวนทั้งสิ้น 2 โครงกำร 
- งบประมำณท้ังสิ้น 348,000 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 151 คน 
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.65 

 
2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

- จ ำนวนทั้งสิ้น 17 โครงกำร  
- งบประมำณท้ังสิ้น 27,336,401 บำท  
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 9,475 คน  
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.19 
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กิจกรรมเด่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 ด้ำนกำรด ำเนินกิจกรรมในองค์กร 
 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 ด้ำนกำรบริกำรฝึกอบรม 
 ด้ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 

      ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้กำรปฏิบัติ รำชกำรของส ำนักฯ 
สอดคล้องกับกรอบแผนระยะยำว มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ .  2552 -  2567 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ .  2559 -  2562 และ
แผนปฏิบัติกำร 4 ปี ส ำนักบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2559 - 
2562 โดยสำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกำร
ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร มี
รำยละเอียดที่มำและกระบวนกำรจัดท ำที่ ชัดเจน มี
รำยละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกควำม (SWOT Analysis) มี
รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ที่จะด ำเนินกำรในช่วง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และกรอบวงเงินงบระมำณที่
ได้รับจัดสรร 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ด้ำนกำรด ำเนินกิจกรรมในองค์กร 
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กำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้
ด ำเนินกำรจัดกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดกำรทบทวนผลกำร
ปฏิบัติกำรส ำนักฯ ใน 6 เดือนที่ผ่ำนมำ เพื่อปรับปรุงกำร
ปฏิบัติกำรใน 6 เดือนที่เหลือให้สอดคล้องกับกรอบแผน
ระยะยำว มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567  
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2559 - 2562 และแผนปฏิบัติกำร 4 ปี ส ำนักบริกำร
วิชำกำร พ.ศ. 2559 - 2562  โดยสำระส ำคัญของกำร
ทบทวนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วยกำรทบทวนกำรปฏิบัติกำรตลอด 6 เดือนที่
ผ่ำนมำ เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรในช่วง 6 เดือนสุดท้ำย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสทิธิผล สอดคล้อง
กับนโยบำยของมหำวิทยำลัยและส ำนักบริกำรวิชำกำร 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริกำรวิชำกำร 
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กำรจัดกำรองค์ควำมรู้  
(Knowledge Management : KM)  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักบริกำร
วิชำกำร ได้ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร
เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำนภำยในส ำนัก
บริกำรวิชำกำรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบด้วย 
 1.กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกำรท ำงำนด้ำน
กำรให้บริกำรวิชำกำร ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หัวข้อ “กำรพัฒนำพื้นที่แบบองค์รวม 
Holistic Area Based พื้นที่บ้ำนโต้น” ซึ่งเป็นกำรน ำ
รูปแบบ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนมำจำก ช่องสำลิกำ
โมเดล ของบริษัทเบทำโกร เน้นกำรท ำงำนในพื้นที่
แบบมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหำรและผู้ด ำเนินงำน เพื่อให้ได้ 
Impact และควำมยั่งยืนในพื้นที่ และเป็นรูปธรรม 
สำมำรถวัดได้ จับต้องได้ 
 2.กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “พระรำช-
บัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560” เพื่อให้บุคลำกรของส ำนัก บริกำรวิชำกำร
ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติฯ 
ฉบับดังกล่ำว และได้ทรำบถึงขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และวิธีกำรจัดซื้อ        
จัดจ้ำงพัสดุ รวมถึงข้อปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรจัดซื้อ จัดหำพัสดุที่ถูกต้อง  
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยกำรบริกำร
วิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

ส ำนักฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำร
ด ำเนินโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหำ วิ ท ย ำ ลั ย ขอนแก่ น  ซึ่ ง ด ำ เ นิ น ก ำ รตั้ ง แต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 และในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ส ำนักฯ ได้ก ำหนดพื้นที่บริกำรวิชำกำรทั้งสิ้น 
10 ชุมชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
เลย  มหำสำรคำม หนองบั วล ำภู  และจั งหวัด
นครรำชสีมำ โดยกำรน ำองค์ควำมรู้จำกมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น เผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ 
บรรเทำและแก้ ไขปัญหำต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น            
ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกลุ่มอำชีพเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 
 นอกจำกกำรถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้ทำง
วิชำกำรสู่ชุมชนแล้ว ส ำนักบริกำรวิชำกำร ยังได้
มุ่งเน้นในกำรส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชน น้อมน ำ
แนวทำงจำกพระรำชด ำริปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นศำสตร์แห่งพระรำชำ ในพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตด้วยควำมพอเพียงและมีควำมสุขอย่ำง
ยั่งยืน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้มอบหมำยให้รอง
ผู้อ ำนวยกำรแต่ละฝ่ำยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินโครงกำรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ .  2560 ที่ ผ่ ำนมำ กำรด ำ เนินงำนเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงกำร โดยได้รับควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนในท้องถิ่นและประชำชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่ำงดี  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน  ำโขง 
จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น สู่อนุภูมิภำคลุ่มน  ำโขง 

 
นอกจำกกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร

จำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชนในประเทศไทยแล้ว 
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงก็ถือ
เป็นอีกหนึ่งภำรกิจที่มีควำมส ำคัญ อันเนื่องมำจำกกำร
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของประเทศในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ ในกำรยกระดับคุณภำพ ชี วิ ตของ
ประชำชนในประชำคมอำเซียน ให้มีควำมเข้ำใจใน
บริบทใหม่ของกำรสังคมประชำคมและให้ประชำชน
เกิดควำมเข้ำใจและยอมรับในกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม เพื่อให้ประชำชนในภูมิภำคได้มีโอกำสได้รับ
ควำมรู้ เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองและยกระดับ
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในพื้นที่
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่มี
ควำมส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลำย
ด้ำนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จึงได้ด ำเนินโครงกำร
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรร่วมกับประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ ำโขง โดยร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐในประเทศ
ลุ่มน้ ำ โขง โดยเฉพำะสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ซึ่งส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินกำร
น ำองค์ควำมรู้และวิทยำกำรของมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น เผยแพร่และร่วมกันบูรณำกำรวิชำกำรกับ
หน่วยงำนที่มีควำมร่วมมือร่วมกัน ซึ่งมีกำรบริกำร
วิชำกำร ทั้งในรูปแบบกำรอบรมเชิงบรรยำยและเชิง
ปฏิบัติกำร โดยกำรด ำเนินกำรจัดอบรมแต่ละหลักสูตร
นั้น ได้ด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน ซึ่ง
มุ่งเน้นกำรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงกำรศึกษำและ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศในภูมิภำค
อำเซียนให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 
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อ ำเภอ มข.พัฒนำ 
พัฒนำอ ำ เภอ มข.  เสริมสร้ ำงคุณภำพชี วิต
ประชำชน บนพื นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กำรด ำเนินโครงกำรอ ำเภอ มข.พัฒนำใน

ปัจจุบัน ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้
ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำภำยในชุมชนใน
พื้นที่ อ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นมำอย่ำงต่อเนื่อง 
และในปี พ.ศ. 2560 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ พร้อมทั้งหำควำมต้องกำรของชุมชน   
เพื่อเพิ่มเติมและแก้ไขควำมต้องกำรของชุมชนที่ ได้
ด ำเนินกำรไปแล้วและควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อ
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชนที่ได้ท ำกำรหำและวิเครำะห์  

จำกกำรด ำเนินโครงกำรตลอดปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 พบว่ำ ควำมต้องกำรของชุมชนหลำยประเดน็
ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ และแก้ไขปัญหำไป
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีประเด็นควำมต้องกำรใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นตำมสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ของพื้นที่ที่เปลี่ยนไป  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักบริกำรวิชำกำร ยังคง
มุ่งเน้นในกำรบริกำรวิชำกำรสู่พื้นที่  อ ำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้โครงกำร “อ ำเภอ 
มข.พัฒนำ” โดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ เพื่อให้คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและในกำรด ำเนินงำนทุกครั้ ง             
ที่ผ่ำนมำนั้น ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับควำมร่วมมือจำก
ชุมชนและประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี 
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ศิลำโมเดล  
กำรพัฒนำชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงหน่วยงำน
ท้องถิ่นกับสถำนศึกษำ 

 
ชุมชนเทศบำลเมืองศิลำ ถือเป็นชุมชนที่มีขนำด

ใหญ่และมีควำมหลำกหลำยในพื้นที่ มีทั้งกำรด ำเนินชีวิต
ของคนในชุมชนทั้งรูปแบบสังคมเมืองและสังคมสมัยเก่ำ 
เทศบำลเมืองศิลำจึงร่วมกับส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัย ขอนแก่น ร่วมกันบูรณำกำรและน ำ
ประสบกำรณ์ควำมรู้มำใช้ในกำรรักษำวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่มีคุณค่ำควำมคู่ไปกับกำรพัฒนำต ำบลศิลำให้
มีควำมพร้อมในกำรเป็นเมืองที่มีควำมน่ำอยู่สมกับเป็น
เทศบำลเมือง โดยได้ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ มำกมำย 
ขอบเขตแนวคิดกำรด ำเนินงำน คือเมืองที่ดีขึ้นอย่ำง
ยั่งยืน Better Urban “คุณค่ำ ควำมพอเพียงกำรมีภูมิ
คุ้นกัน” ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง “รู้จักเติม 
รู้จักพอ และรู้จักปัน” และเสริมสร้ำง Value-Based 
Economy “เศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยก ำหนดทิศทำงแกนหลักใน
กำรพัฒนำ คือ  มิติด้ำนสุขภำพ และเศรษฐกิจ  และใช้ 
MOU เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมกำรชุมชน
ต้นแบบพื้นที่ ต.ศิลำ   อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก ำกับดูแลทิศ
ทำงกำรพัฒนำชุมชน 

 
 

 
 
 

   
 

    
 ต่อผู้ปฏิบัติงำน ประสำนโครงกำรกิจกรรมในพื นที่ 
สำมำรถสร้ำงแผนกำรปฏิบัตงิำนให้ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและวัดผลได้ทุกข้ึนตอน โดยกำรมองเป้ำหมำยร่วมกัน
จำกนโยบำยสู่แผนกำรปฏิบตัิ เป็นผู้เชื่อมโยงทิศทำงองค์ควำมรู้ระหว่ำงทุกศำสตร์ให้สนบัสนุนต่อเป้ำหมำย 
องค์ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ น 

ควำมส ำคัญในกำรสรุปองค์ควำมรู้สู่ชุมชน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้ให้ (คณำจำรย์ ,ผู้เชี่ยวชำญ)  
รู้รับ (ชุมชน) เพื่อบริหำรจัดกำรให้มีควำมทันสมัยและต่อยอดกิจกรรมให้เกิดควำมต่อเนื่อง ตำมเกณฑ์
ระยะเวลำที่ก ำหนดมีกำรศึกษำถึงควำมเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ของแต่ละโครงกำรเพื่อให้มีควำมสมัพันธ์เชิง
พัฒนำสู่เปำ้หมำยเดียวกัน 
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ชุมชนต้นแบบฯ ต ำบลเมอืงเพีย 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรจัดกำรควำมรู้
ด้ำนกำรศึกษำเพื่อกำร
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ 
2.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
และกำรใช้สื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ 
 

1.กำรพัฒนำชุดฝึกอบรมกำรใช้ Application kahoot และ 
PoolEverything เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนฯ 
2.โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

1.โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะอย่ำงพอเพียงด้วยนวัตกรรมทำง
กำยภำพบ ำบัดแบบองค์รวม 
2. รับมือวัยทองอย่ำงสดใสและมีคุณภำพ 
3. โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อเข้ำสู่มำตรฐำน 
 

1. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
วิศวกรรมเกษตรสู่ชุมชน 

กำรด ำเนินกำร 

องค์ควำมรู้ใหม ่  
ที่เกิดขึ น 

ผลกระทบ 

พื นที่ชุมชนต้นแบบ_เมืองเพีย TRIP & TREAT “กำรท่องเท่ียวควบคู่กับกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟู” 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนโดยชุมชน ซ่ึงเป็นทำงเลือกร่วมท ำกิจกรรม CSR ร่วมกับ
ชุมชน โดยแนวทำงกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนว่ำ ท้ัง 4 มิติ คือ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำน
สุขภำพ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรศึกษำ ผ่ำนกำรฟื้นฟูและสร้ำงระบบนิเวศน์ให้มีควำม
สมดุล ตลอดจนเป็นกำรเดินทำงท่องเท่ียว ยุคโซเชียลมีเดีย 

 

กำรกระตุ้นสร้ำงแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดควำมต่ืนตัว ท่ีอยำกจะพัฒนำชุมชน
ได้เป็นอย่ำงดี แสดงให้เห็นถึงศักยภำพในตัวบุคคลหลำยๆท่ำน ท่ีพร้อมจะ
เรียนรู้ และพร้อมจะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนในทำงท่ีดีขึ้น แต่ยัง
ขำดองค์ควำมรู้ในหลำยๆด้ำน 
 

กำรร่วมมือกันระหว่ำง ส ำนักบริกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น และหน่วยงำน
หลำยภำคส่วนในพื้นท่ีต ำบลเมืองเพีย ร่วมกันพัฒนำพ้ืนท่ี ให้เป็นแหล่งชุมชน
ท่องเท่ียวทำงประวัติศำสตร์ซ่ึงเป็นจุดส ำคัญ และมีควำมเป็นมำท่ียำวนำน มีแหล่ง
โบรำณคดีหลำยแห่งในพื้นท่ี พร้อมท้ังพัฒนำด้ำนอื่นๆ ไปพร้อมกัน  
 

Success Case                  โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และนวัตกรรม มีผู้สงูอำยุเข้ำร่วมโครงกำร            
                                มำกกว่ำ 120 คน และมีกำรด ำเนนิโครงกำรเองโดย อบต. อย่ำงต่อเนื่อง  
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ  6 พื นที่ 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

กำรด ำเนินงำน ด้ำนสุขภำพ กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพห ูคอ จมูก โดยเน้นกำรมีส่วนรว่ม     
ของชุมชนต้นแบบต่อเนื่องระยะยำว 

วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำวะที่ดีและพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน 

เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลและมะนำวนอกฤดู 

สร้ำงสุขด้วยสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน 

เทคโนโลยีกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ศิลปะสุนทรียศำสตร์ในกำรจัดดอกไม้สดเพื่อสร้ำงงำนอำชีพอิสระเสริม
รำยได้ 

ต้นแบบในกำรเฝ้ำระวังโรคมะเร็งเต้ำนมและฝึกทักษะกำรตรวจเต้ำนม
ด้วยตนเองอยำ่งถูกวธิ ี

ลำนวัฒนธรรมมีชีวิต ด้ำนกำรสังคม ศิลปวัฒนธรรม 

บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อควำมยั่งยืนฯ1 

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและกำรอนุรักษ์พลังงำน  
: ธนำคำรขยะ (ศึกษำดูงำน) 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ควำมรู้ใหม่ที่เกิด ชุมชนเกิดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ/กำรสร้ำงอำชีพ /กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตร และเทคโนโลยีกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ชุมชน 

ผลกระทบ 
Impact 

ชุมชนมีแผนพัฒนำด้ำนสุขภำพอยำ่งยั่งยืน / ชุมชนจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และศูนย์ดูแลผูสู้งอำยุ 
/  พัฒนำผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ผลส ำเร็จ ปี 60 ชุมชนมีแผนพัฒนำด้ำนสุขภำพอยำ่งยั่งยืน / ชุมชนจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และศูนย์ดูแลผูสู้งอำยุ 
/  พัฒนำผลิตภณัฑ์ชุมชน 

กำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นและกำรประยุกตใ์ช้จุลินทรีย์ฯ 
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เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
สำนสัมพันธ์ สำนสำยใย อีสำน-ใต้ 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
ได้จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยได้รับควำมไว้วำงใจให้ด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมำและได้ด ำเนินกำรมำแล้วกว่ำ 
70 รุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ใ ห้ข้ำรำชกำรที่
ปฏิบัติงำนในพื้นที่เสี่ยงภัยและมีควำมตึงเครียดได้พัก
และผ่อนคลำยเป็นกำรชั่วครำว พร้อมทั้งมีกิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสมำนฉันท์และควำมสัมพันธอั์น
ดีระหว่ำงข้ำรำชกำร พร้อมทั้งศึกษำดูงำน ณ จังหวัด
ขอนแก่น อุดรธำนี  หนองคำย  และสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว พร้อมทั้งกิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมข้ำรำชกำรสู่ประชำคมอำเซียน ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินกำรจ ำนวน 7 รุ่น ซึ่งผู้เข้ำ
อบรมและส ำนักงำน ก.พ. ชื่นชมในกำรด ำเนิน
กิจกรรมเป็นอย่ำงดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ด้ำนบริกำรฝึกอบรม 
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หลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล 
เพ่ิมศักยภำพ และพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำล 

 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ร่วมกับ สภำกำรพยำบำล ได้ก ำหนดหลักสูตรกำร
อบรมทำงกำรพยำบำลหลำยหลักสูตร โดยเชิญ
วิทยำกรจำกคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น และจำกหน่วยงำนภำยนอก เป็นผู้ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ ทฤษฎี เทคนิค และประสบกำรณ์ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำล เพิ่ม
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถให้กับบุคลำกรทำงกำร
พยำบำล ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน 
น ำไปสู่กำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้รับบริกำรด้ำนสุขภำพ 
น ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจของหน่วยงำน อีกทั้งผู้เข้ำรับ
กำรอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิจสะสม เพื่อใช้ใน
กำรต่อใบประกอบวิชำชีพ ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 ได้จัดอบรมจ ำนวน 11 หลักสูตร 
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หลักสูตรอบรมภำยใต้ควำมร่วมมือ 
และตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 
กำรบริกำรวิชำกำรตำมรูปแบบควำมต้องกำร           
ของหน่วยงำนเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร 

 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ได้มีควำมร่วมมือกับ หน่วยงำนภำยนอกทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน ในกำรเป็นที่ปรึกษำ กำรจัดอบรม
เสริมสร้ำง ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และพัฒนำ 
บุคลำกร บุคคลภำยนอก กำรส ำรวจข้อมูลหรือด ำเนิน
กิจกรรมตำมข้อตกลงสัญญำหรือพัฒนำองค์กรให้เกิด
กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรหน่วยงำนนั้นได้  
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ด ำเนินโครงกำร
ควำมร่วมมือต่ำง ๆ กับหลำยหน่วยงำน/องค์กร               
ซึ่งกำรเพิ่มศักยภำพ โดยกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ 
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโดยควำมร่วมมือระหว่ำง
ส ำนักบริกำรวิชำกำร กับหน่วยงำนภำยนอกต่ำง ๆ 
ทั้งหน่วยงำนรำชกำร องค์กร สมำคม เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ด้ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก 
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กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปี 2560 
 
1.กำรด ำเนินกำรสอบเพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
ประจ ำปี 2560 โดยส ำนักงำน ก.พ. 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับมอบหมำยจำก
ส ำนักงำน ก.พ. ให้ด ำเนินกำรจัดสอบเพื่อวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไป ประจ ำปี 2560 ศูนย์สอบขอนแก่น 
วันอำทิตย์ที่ 2 กรกฎำคม 2560 โดยมีผู้เข้ำสอบทั้งสิ้น 
29,937 คน จ ำนวน 10 สนำมสอบ ซึ่งในกำรด ำเนินกำร
จัดสอบดังกล่ำว ส ำนักบริกำรวิชำกำรต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
กำรเตรียมสถำนที่สอบ กรรมกำรคุมสอบ อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรสอบ กำรผลิตคู่ มือกำร
ปฏิบัติงำน กำรรักษำควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรขนส่ง
ข้อสอบ กำรสอบ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่                 
ผู้เข้ำสอบ รวมถึงกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
2. กำรสอบแข่งขันภำค ก และภำค ข เพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
สนำมสอบจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหำสำรคำม 
 ด้วยมหำวิทยำลัยบูรพำ สมำชิกเครือข่ำย
สถำบันอุดมศึกษำไทย (คบอ.) ได้รับมอบหมำยจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง มหำดไทยให้
เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน ภำค ก 
และภำค ข เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดสอบในวันอำทิตย์ที่ 
24 กันยำยน 2560 (พร้อมกันทั่วประเทศ) 
 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้รับควำมไว้วำงใจให้
เป็นศูนย์สอบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1/1 จ ำนวน 
2 สนำมสอบ คือ สนำมสอบจังหวัดขอนแก่น และสนำม
สอบจังหวัดมหำสำรคำม มีผู้ เข้ำสอบทั้งสิ้น จ ำนวน 
30,501 คน โดยใช้สถำนที่สอบ จ ำนวน 17 สนำมสอบ 
จังหวัดขอนแก่น 13 สนำม และจังหวัดมหำสำรคำม 4 
สนำมสอบ ส ำหรับกำรเตรียมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ ก็
ด ำเนินกำรเหมือนกำรสอบ ก.พ. ต้องเตรียมสนำมสอบ 
กรรมกำรคุมสอบ วัสดุและอุปกรณ์ต่ำง ๆ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยกำรขนส่งข้อสอบ และกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำง  ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติ งำนส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตลอดกำรด ำเนินกำรให้กับต้นสังกัด 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมศร ลมไธสง  รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยอ ำนวยกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวำงแผนและประกนัคุณภำพ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริกำรวชิำกำร 
  นำยธวชั รัตนมนตร ี    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
  นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย   ที่ปรึกษำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

ข้อมูล 
  นำยธวชั รัตนมนตร ี    หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
  นำงวิภำดำ มีแวว    หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำบริกำรวิชำกำร 

 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย   หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์    หัวหน้ำส่วนบริหำรและธุรกำร 
 นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ   หัวหน้ำส่วนคลัง 
 นำงประคอง เชียงนำงำม   หัวหน้ำส่วนพสัด ุ
 นำยประภำพรณ์ ขันชัย   หัวหน้ำส่วนประชำสัมพนัธ์ 
 นำยทิวำกร กำเจริญ    หัวหน้ำส่วนโสตทัศนูปกรณ์ 
 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ   หัวหน้ำส่วนนโยบำยและแผน 
 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล  หัวหน้ำส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ 
 นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ    หัวหน้ำส่วนตดิตำมและประเมนิผล 
 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย   หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ 
 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์   หัวหน้ำส่วนบริกำรวิชำกำร 

 

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย   หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ 
  นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง   เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
 

ออกแบบปกและรูปเล่ม 
 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย   หัวหน้ำส่วนสำรสนเทศ 
 
เผยแพร่: มกรำคม 2561 
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