


สารจากผู้อ านวยการ 

 
   ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีบทบำทและภำรกิจหลักใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย
และในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง เพื่อให้ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำก
กำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำ
ภำยในชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และ
ด ำเนินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ( Impact on 
Community)  
  มีกำรวำงกรอบกำรบริหำรโดยอำศัยแนวคิด จำกแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 
2559 - 2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น เสำหลักที่ 3 Culture and Care Community 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยมีกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  

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

เป้ำหมำยหลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักฯ ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยกองบริหำรงำนส ำนักบริกำร
วิชำกำรเป็น 3 งำน คือ  

1) งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำน
รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

2) งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกร 
องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ  

3) งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำมและ
ประเมินผล ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ส ำคัญของส ำนักบริกำร
วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกำรน ำข้อมูลประชำสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน อันจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนน ำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงต่อไป 
 

รองศำสตรำจำรย์เกรียงไกร กิจเจริญ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
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ค าน า 
ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนงำนและ

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

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีงบประมำณทั้งสิ้น 42,642,111.50 บำท (สี่สิบสองล้ำน 
หกแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์)  แบ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 20,437,000 บำท  
(ยี่สิบล้ำนสี่แสนสำมหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 22,672,896.05 บำท (ยี่สิบสองล้ำน 
หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้ำสิบหกบำทห้ำสตำงค์) ซึ่งกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งออกเป็น  
2 หมวดงบประมำณ ได้แก่ 

1. หมวดงบประมำณแผ่นดิน 
 1.1 งบด ำเนินงำน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 437,900 บำท 

  1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
        - กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ จ ำนวน 216 โครงกำร 

งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 213 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 98.61 และขอขยำย
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 1.38 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 701,641 คน ควำมพึงพอใจ 
เฉลี่ยร้อยละ 93.75 
 2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้ 
  2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชีวิต จ ำนวน 22 
โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 3,938,200 บำท (สำมล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน) และด ำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จ 22 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 774 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 87.54 
  2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน 11 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 11 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 1,209 คน  
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.37 งบประมำณทั้งสิ้น 16,424,652.50 บำท (สิบหกล้ำนสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้ำสิบ
สองบำทห้ำสิบสตำงค์) 
    2.3 รำยรับ อ่ืน ๆ เป็นเงิน 2,310,043.55 บำท (สองล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบสำมบำท 
ห้ำสิบห้ำสตำงค์) 
   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เป็นรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำรต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 น ำเสนอ
ประกอบกับข้อมูลองค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ  
เพื่อใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำน กำรก ำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป 
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ประวัติความเป็นมาของส านักบริการวิชาการ 
 

 
 
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 ตำม
นโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ 
1.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดม

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

2.ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชน 

3.สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
กับชุมชน 

4.เผยแพร่และประชำสมัพันธ์มหำวิทยำลัย 
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ปฐมบทส านักบริการวิชาการ 
ปรัชญา/ปณิธาน 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ยึดมั่นกำรส่งเสริม 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 
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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 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน 

ส านักบริการวิชาการ ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักฯ 

หัวหน้างานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้างาน 
บริการวิชาการ 

- บริหำรและธุรกำร 
- กำรเงิน 
- พัสด ุ
- ประชำสัมพันธ ์
- โสตทัศนูปกรณ์ 

- แผนและงบประมำณ 
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- ติดตำมและประเมินผล 
- ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

- บริกำรวิชำกำร 
- บริกำรฝึกอบรม 
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คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ประธานคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ  
   

 

 
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

คณะกรรมการ (ระดับรองอธิการบดี) คณะกรรมการ (ระดับคณบดี) 
    

  

ศ.ดร.ศภุชัย ปทุมนำกุล 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล 
คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย ์

คณะกรรมการ (ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ)   

   

 

ศ.ดร.อนันต์ พลธำน ี รศ.ดร.อ ำนวย ค ำตื้อ นำยมรกต พิธรตัน ์  

กรรมการและเลขานกุาร    

 

   

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรค ำ    
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คณะกรรมการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 ์

   

 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน  

กรรมการและเลขานกุาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 

   
 นำยธวัข รัตนมนตร ี นำงวิภำดำ มีแวว นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 โจ่ยสำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการภาคประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
    

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

    
นำยพรพิทักษ์ แม้นศิร ิ นำยชำติชำย ชำธรรมำ นำยสมใจ นำมสุดตำ นำยธวัช รัตนมนตร ี

    

    
นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย นำงวิภำดำ มีแวว นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล นำงสำวลลดำ สินธุพันธ ์

    

กรรมการและเลขานกุาร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
    

  

  

นำงชลำลัย ภโูทถ้ ำ นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ   
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คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 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 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ 
 

   

    
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิลำย 

ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนักฯ 
 

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์
หัวหน้ำงำนบริหำรและสือ่สำร

องค์กร 

นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย 
หัวหน้ำงำน 

บริกำรวิชำกำร 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
มำตรำ 23 (1) ให้สภำมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2)  ให้มหำวิทยำลัย
จัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรตำมระยะเวลำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งติดตำมและประเมินผล               
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้น ำรำยละเอียดจำกกรอบ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มหำวิทยำลัยขอนแก่น (อ้ำงอิงจำกแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ฉบับผ่ำนประชมุสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในครำวประชุมคร้ังที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภำคม 2558) และได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ และสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกและ
ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) นโยบำยรัฐบำล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี กรอบแผนระยะยำวมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567 และแผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 ดังนั้น ส่วนรำชกำรจึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยให้มีควำมสอดคล้องและมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำยในกระทรวงและระหว่ำงกระทรวงตำมมิติภำรกิจ 
มิติพื้นที่และมิติวำระ รวมถึงให้เป็นไปตำมผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำและ
มีประสิทธิภำพ 
 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส 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) ทักษะนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 นโยบำยรัฐบำล ตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เพื่อก ำหนดแผนและทิศทำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำรมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 - 2562 ฉบับได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในครำวประชุม  
คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2558 
 
 
 
 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
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ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
พ.ศ. 2559-2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ส านักบริการวิชาการ 
 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้มีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 
2562 และวิเครำะห์ศักยภำพของส ำนักบริกำรวิชำกำร โดยกำรวิเครำะห์ศักยภำพส ำนักบริกำรวิชำกำรด้วยวิธีกำรท ำ 
SWOT Analysis น ำข้อมูลควำมต้องกำรและคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมท้ำทำยในด้ำนต่ำง ๆ 
และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำร่วมพิจำรณำด้วย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงของเป้ำประสงค์  
เชิงกลยุทธ์ ในเดือนสิงหำคมของทุกปี งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ น ำข้อมูลจำกส่วนงำนเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยเป็นโครงกำร/กิจกรรม/ที่ตอบสนองตัวชี้วัด ซึ่งจะก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนกรอบ
วงเงินงบประมำณและผู้รับผิดชอบ จำกนั้นเดือนกันยำยน ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
และอนุมัติ โครงกำร/กิจกรรม/ ในเดือนตุลำคมของทุกปี และแจ้งผลเกี่ยวกับกำรอนุมติเพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
ที่ก ำหนดในปีงบประมำณนั้น ๆ จำกนั้นงำนแผนยุทธศำสตร์ฯ จะติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำเป็นรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ เสนอผู้บริหำรต่อไป 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ตระหนักถึงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนั้นในกำรพิจำรณำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
จะมีกำรประเมินประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งนอกจำกจะตรงตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรแล้ว 
ประโยชน์ที่ได้ต้องมีควำมยั่งยืนในระยะเวลำที่เหมำะสมด้วย เช่น แผนกำรปรับหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 นอกจำกนี้ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีกำรทบทวนเพื่อปรับแผนปฏิบัติกำร ทุก 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทรัพยำกรที่มีอยู่และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งประเมินควำมสำมำรถ ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนหลัก
ของแต่ละส่วนระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 - 2561  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
เป้าประสงค์: กำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 
1) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำงำนประจ ำไปสู่งำนวิจัย (R2R) หรือ
กำรวิจัยสถำบันให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและ
ทันกำรเปลี่ยนแปลง 
3) สร้ำงบรรยำกำศและพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อกำร
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร 
4)  เ ชิด ชู เกี ยรติ แก่บุ คลำกร/ส่ วนงำนที่ มี ผลงำนเด่น 
5) เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรหลำยช่องทำง เช่น 
เว็บไซต์ เอกสำรแนะน ำ จดหมำยข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ออกรำยกำรวิทยุ -โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของส ำนักบริกำรวิชำกำร ทั้งระดับชำติและ
นำนำชำติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทำงในกำรถ่ำยทอดผลงำน วิจัย
นวัตกรรมของมำหวิทยำลัยขอนแก่น 
6) เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน 
7) เลือกคู่เปรียบเทียบเพื่อประกันคุณภำพและเพื่อกำรพัฒนำ
ที่เหมำะสมและท้ำทำย 
8) กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบริกำรวิชำกำรที่มีควำม
เหมำะสมต่อควำมจ ำ เป็นและสนับสนุนทิศทำงของ
มหำวิทยำลัย 
9) บูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรบริกำร
วิชำกำร 

- ร้อยละของกำรน ำงำนประจ ำมำวิเครำะห์/สังเครำะห์เพื่อ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร 
- จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ตำมภำรกิจ 
- มีพื้นที่/กิจกรรมเพื่อเอื้อต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียรู้ภำยใน
องค์กร 
- มีกำรมอบประกำศนียบัตรแก่บุคลำกร 
- มีกำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบรำรวิชำกำรดีเด่น 
- ช่องทำงกำรสื่อสำรกับชุมชน สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลำกหลำย ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 
- มีระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนให้กำรประกันคุณภำพ
และกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
- กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- มีคู่เทยีบด้ำนบริกำรวิชำกำรที่เหมำะสม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
เป้าประสงค์: เพื่อให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนที่ถ่ำยทอดและ/หรือบูรณำกำรผลกำรวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน 
เพื่อแก้ไขปัญหำของแต่ละพื้นที่ และเป็นต้นแบบของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 
1) กำรบูรณำกำรผลกำรวิจัย นวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัย
ให้บริกำรแก่สังคม 
2) กำรให้บริกำรฝึกอบรมวิชำชีพแก่ชุมชน 
3) กำรเป็นต้นแบบของควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรสู่สังคม 
4) กำรเป็นต้นแบบของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

- ร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 
- จ ำนวนควำมร่วมมือขององค์กรที่เกิดขึ้น 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร 
- จ ำนวนหมู่บ้ำนและจ ำนวนครัวเรือนที่เข้ำร่วมด ำเนินกำร 
- จ ำนวนปัญหำที่ได้ด ำเนินกำรบรรเทำ ปรับปรุงแก้ไข 
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กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 
5) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมควำมคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6) โครงกำรบริกำรแก้ไขปัญหำสังคมเร่งด่วนเฉพำะเรื่องแบบ
เคลื่อนที่เร็ว 
7) สร้ำงหลักสูตรศึกษำต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้จำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่น แก่ผู้สนใจ 

- มีหลักสูตรศึกษำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 2 หลักสูตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์: เพื่อให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชำติและนำนำชำติและ
สำมำรถท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยเพื่อให้กำรบริกำรแก่ชุมชนและสังคมเป็นอย่ำงดี 
 

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 
1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ/
หรือเอกชน 
2) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กร
นำนำชำติ 
3) สร้ำงชุมชนต้นแบบเรียนรู้ในประเทศเพื่อนบ้ำน 
4) กำรสร้ำงรำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพึ่งพำ
ตนเอง 

- จ ำนวนเครือข่ำยภำครัฐและเอกชนทั้ งระดับชำติและ
นำนำชำติ 
- ควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐและ
เอกชน 
- จ ำนวนชุมชนต้นแบบในกลุ่มประเทศอำเซียน 
- รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอ าเภอ มข.พัฒนา 
เป้าประสงค์: เพื่อให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร น ำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหำสังคมให้อ ำเภอ มข.พัฒนำ เป็น
ต้นแบบของควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย หน่วยงำนรัฐบำลและเอกชน ในกำรแก้ไขปัญหำสังคม 
 

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 
1) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีอยู่แล้ว 
2) เพิ่มชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นต้นแบบของ
กำรพัฒนำชุมชนอื่น ๆ และเป็นห้องปฏิบัติกำรสังคม (Social 
Lab) แก่นักศึกษำ นักวิจัย 
3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของอ ำเภอ มข.พัฒนำ เพื่อใช้เป็น
ต้นแบบของกำรพัฒนำชุมชนอื่น ๆ และเป็นห้องปฏิบัติกำร
สังคม (Social Lab) แก่นักศึกษำและนักวิจัย 

- จ ำนวนผู้เข้ำศึกษำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
-  จ ำนวนนักศึกษำที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้จำกห้อง -
ปฏิบัติกำรสังคม (Social Lab) 
- ผลกระทบที่สะท้อนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- รำยได้และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของชำวบ้ำนในชุมชน 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการถอดรหัสภูมิปัญญา ประเด็นปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จของแต่ละพื้นที่ และ
ระบบการประเมินผลที่เป็นอิสระต่อกัน 
เป้าประสงค์: เพื่อให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร สำมำรถสร้ำงสรรค์โครงกำรชี้น ำชุมชนให้แก้ไขปัญหำได้ตรงประเด็นและ
สำมำรถน ำภูมิปัญญำมำบูรณำกำรในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 
1) สร้ำงทีมวิจัยวิเครำะห์พื้นที่เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและค้นหำภูมิ
ปัญญำ ควำมต้องกำรหรือปัญหำของชุมชน 
2) สร้ำงทีมวิจัยศึกษำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของโครงกำรเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์และขยำยผลต่อไป 
3) สร้ำงทีมประเมินผลเพื่อก ำหนดตัวช้ีวัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึง
ปัญหำและอุปสรรค ในเชิงคุณภำพท่ีสะท้อนถึงผลกระทบของ
แต่ละโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

- จ ำนวนและกำรกระจำยของพื้นที่ ภูมิปัญญำโจทย์/ควำม
ต้องกำรใหม่ 
- ข้อมูลเชิงคุณภำพของปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบของ
โครงกำรต่อชุมชน 
 

 
แผนปฏิบัติการส านักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ด้วยพันธกิจที่ต้องปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก ดังนั้น ส ำนักบริกำรวิชำกำร จึงต้อง
มีบทบำทในกำรบูรณำกำรหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ทั้งระดับชำติและนำนำชำติเข้ำด้วยกัน นอกจำกนี้ต้องเอ้ือให้เกิด
กระบวนกำรค้นหำควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน ตลอดจนกำร บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยให้แก่นักวิจัย
และนักศึกษำให้มีประสบกำรณ์ตรงกับห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) ที่มหำวิทยำลัยฯ ได้พัฒนำขึ้นและส่งเสริม
ให้มีกำรประเมินผลหลำกหลำยมิติ ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ ตลอดจนกำรสะท้อนผล   ที่เกิดขึ้นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควบคู่กับกำรจัดกำรควำมรู้ 

เพื่อให้ภำรกิจหลักนี้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักบริกำรวิชำกำร จึงได้มีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ส ำนักบริกำรวิชำกำร กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังนี้ 

ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  1. ส ำนักบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอกที่ประสงค์จะรับบริกำร
วิชำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพื่อให้บริกำรวิชำกำร 
  2. ส ำนักบริกำรวิชำกำร ติดต่อประสำนงำนและจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำน
ภำยนอกเพื่อให้บริกำรวิชำกำร 

ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
1. ส ำนักบริกำรวิชำกำร ด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 

    2.ส ำนักบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรงบประมำณด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น โดยกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  3.ส ำนักบริกำรวิชำกำร ท ำหน้ำที่ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรต่ำง ๆ ที่ ได้รับ 
งบประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

  4.ส ำนักบริกำรวิชำกำร จัดอบรมแก่บุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและ
หน่วยงำนภำยนอกเพ่ือให้บริกำรวิชำกำร 
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ควำมสัมพันธ์ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 
    1. ผู้บริหำรของส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้มอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติภำรกิจตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
   2. บุคลำกรของส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้มีควำมรูควำมสำมำรถ 
ในกำรท ำงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ ของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
    3. ส ำนักบริกำรวิชำกำร ใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) และเป้าประสงค์ (Goals) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
1.พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวทิยำลัยสีเขียว 1.1 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวทิยำลัยขอนแก่น มบีรรยำกำศทีร่่มร่ืน

เป็นธรรมชำติและสิง่แวดล้อมทีด่ี ส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้เป็นปัจจยั
ดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมำเรียนที่มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

2.เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชวีิตของสังคม - 
3.สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร 3.1 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล  

มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ทันสมัยที่
เชื่อมโยงทุกภำรกิจของส ำนักบริกำรวิชำกำร และมีแนวทำงวิธกีำรหำ
รำยได้เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง 

4. พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเปน็ประตูสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  - 
5.เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 5.1 บัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็นผูท้ี่

มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพ เป็นบณัฑิต
ที่ “พร้อมท ำงำน” อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้ในสงัคมอย่ำงมีควำมสุขและ
พร้อมก้ำวสู่ศตวรรษที่ 21 

6.เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย  6.1 ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับในระดบัชำตแิละ
นำนำชำติ และมีศักยภำพในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม 

7.พัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำร ไปสู่ควำมเปน็สำกล 7.1 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รบักำรยอมรับ เป็นที่รู้จักในควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สัคงม 

8.ร่วมส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 8.1 ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมและอนุรกัษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพือ่รักษำ 
คุณค่ำให้กับภูมิปัญญำท้องถิ่นและเผยแพร่ในระดบัชำติและนำนำชำติ 

9.เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 9.1 เป็นผู้น ำดำ้นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้วยวฒันธรรมองค์กร 
ที่กอปรด้วยควำมห่วงใย ควำมใส่ใจและกำรดูแลชุมชนและสังคม 

10.ร่วมสร้ำงสรรค์กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ของชุมชน 10.1 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ส่งเสริมพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรคท์ี่
ผสมผสำนภูมปิัญญำและวฒันธรรมท้องถิ่น 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

มิติด้านการพัฒนาและการเรียนรู ้

 

มิติด้านประสิทธิผล 

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

มิติด้านกระบวนการภายใน 

เป็นผู้น ำดำ้นกำรบริกำรวิชำกำรและกำรอุทิศเพื่อสังคม ทั้งระดบัท้องถิ่น  

ระดับชำติ อนุภมูิภำคลุ่มน้ ำโขงและนำนำชำต ิ

มหำวิทยำลยัขอนแก่น เป็นมหำวทิยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก 

   1 ใน 3 ของประเทศ 1 ใน 80 ของเอเชีย   1 ใน 400 ของโลก 

ใช้กำรวจิัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำองคก์ร 

พัฒนำสมรรถนะของบุคลกรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์

สร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืภำครฐั/เอกชน/ชำติ/นำนำชำติ 

กำรบรกิำรที่มธีรรมำภิบำล พัฒนำควำมเข้มแข็งของบุคลำกรและนกัศกึษำ 

สร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่ดีตอ่กำรท ำงำน 

    มีชอ่งทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย

หลากหลาย 

มีระบบประกันคุณภำพและกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ        มีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำแก่ชุมชนให้ตรงประเด็น 

มีโครงกำรบรกิำรวิชำกำรที่หลำกหลำย มีระบบกำรช่วยแก้ปัญหำแก่ชมุชน อย่ำงเรง่ด่วน 

   มีควำมพรอ้มกำรบรกิำรวิชำกำรสู่วนุภูมภิำคลุ่มน้ ำโขงและนำนำชำติ

นานาชาต ิ

ชมุชนตน้แบบตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ ำเภอ มข พัฒนำ 

เครือข่ำยระดับชำตแิละนำนำชำติทีเ่ข้มแข็ง 

มีกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย/นวัตกรรมทีเ่หมำะสมเกิดผลกระทบต่อชุมชน แก้ปัญหำเร่งดว่นของชุมชนและสังคม 

แก้ไขปัญหำยำกจนและชมุชนมีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ดีขึ้น 

  มีกำรบรกิำรอบรมสร้ำงอำชีพ 

สร้ำงรำยได ้

     นอ้มน ำ/ขับเคลื่อนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

กำรจดักำรควำมรู ้
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 กระบวนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักบริกำรวิชำกำรสู่กำรปฏิบัติต้องผ่ำนหลักกำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล ได้แก่         
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ แผนยุทธ-
ศำสตร์ส ำนักบริกำรวิชำกำร ต้องผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น/วิจำรณ์จำกผู้บริหำร บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อน ำควำมเห็นมำประกอบกำรปรับปรุงและต้องค ำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทย ำลัยขอนแก่น  
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและส่งเสริมให้ทั้งส ำนักบริกำรวิชำกำร และมหำวิทยำลัยขอนแก่นบรรลุ
เป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ มีกำรสื่อสำรและถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดแก่หน่วยภำยในและบุคลำกร มีกำรจัดท ำค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมล ำดับ ในแต่ละขั้นตอนผู้บริหำรที่รับผิดชอบต้องติดตำมและประเมินผล และอำจจะต้องปรับปรุง
แผนหำกจ ำเป็นเพื่อให้ทันต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงและเหมำะสม ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรในแต่ละตัวชี้วัด  
จะน ำมำใช้ประกอบในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักบริกำรวิชำกำร แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบภำยใต้กำรก 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. 2561 ได้รับกำรจัดสรรจ ำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
ดังนั้นกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำร ซึ่งมีอธิกำรบดีเป็นประธำน คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสำขำ
ต่ำง ๆ และยังมีคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งมีรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  รับผิดชอบ
ดูแลส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นประธำนคณะกรรมกำร และมีคณบดีคณะต่ำง ๆ อีกไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมกำรร่วม
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรต่ำง ๆ ที่จัดท ำต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น แต่เนื่องด้วย
พันธกิจกำรให้บริกำรวิชำกำรที่น ำเสนอมีมำกกว่ำงบประมำณ ดังนั้น ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร ต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้มำสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน โดยต้องแบ่งกำรด ำเนินกำรออกเป็ น 2 ประเภท         
ตำมงบประมำณที่ได้รับ ได้แก่ 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

18 

 1) งบประมาณแผ่นดิน 
   1.1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมำณสนบัสนนุ
จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 20,000,000 บำท ส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประกอบด้วย
ชุดโครงกำร จ ำนวน 4 ชุด ดังนี้ 
  - ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยแก่นสู่ชุมชน                                    
  - ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  - ชุดโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและประชำคมอำเซียน                             
  - ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
  1.2) โครงการบริการวิชาการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและรัฐบาล  
 2) งบประมาณเงินรายได้ 
  2.1) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต   
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร สร้ำง
หลักสูตรกำรอบรม แล้วท ำกำรประชำสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง 
    2.2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก  
เป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมำณของหน่วยงำน
นั้น ๆ  
 การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   ส ำนักบริกำรวิชำกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำร หรือประสำนงำน (Organizer/Facilitator) กำรบริกำรวิชำกำร
ให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย ดังนั้น ผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำร ต้องท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงให้เกิดเอกภำพ           
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำรวิชำกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

19 

แผนภาพการน าทิศทางแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

 

           
 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

ทิศทางยุทธศาสตร์/แผนปฏบิัติการ 

คณะกรรมการ 

ประจ าส านักบริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

เครือข่าย 

บุคลากร 

ส านักบริการวิชาการ 

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

บริกำรวิชำกำร 

เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิง

สำธำรณะ 

บุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บริกำรวิชำกำร 

โดยหลักสตูรกำรศึกษำ

ต่อเนื่อง/หลักสูตร

กำรศึกษำตลอดชีวิต 

บริกำรวิชำกำร 

เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

บริกำรวิชำกำร 

ตำมนโยบำย

มหำวิทยำลยัและรัฐบำล 
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 จำกกำรด ำเนินงำนของส ำนกับริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด ตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ตำรำง ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ 

จ านวนตัวชี้วัด ระดับผลงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำสู่กำรเปน็มหำวิทยำลัยสีเขียว 1 1 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเปน็เลิศในกำรบริหำรจัดกำร 10 20 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 1 1 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย 1 1 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเปน็สำกล 2 2 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรอนุรักษ์ สืบสำนและสร้ำงคุณคำ่ทำง  
                    ศำสนำ ศิลปวฒันธรรมและอนุภูมิภำค 
                    ลุ่มน้ ำโขง 

1 1 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 13 20 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ภูมิภำค 1 1 3 

รวม 30 47  
ระดับผลงาน 3 ด ำเนินกำรแล้ว เปน็ไปตำมแผนและเป้ำหมำย 
  2 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไมบ่รรลุเป้ำหมำย 
  1 ยังไม่ด ำเนนิกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แบ่งส่วนราชการ 
ภายใตก้องบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

 
งานบริหารและสื่ อสารองค์กร  มีหน้ำที่

รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในส ำนัก
บริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและ
วำงแผนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 
รวมทั้ งกำรบริกำรสื่ อสิ่ งพิมพ์  สื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์   
กำรประชำสั มพั นธ์  ร วมถึ ง กำ รบริ ก ำ รสื่ อและ
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม เพื่อให้กำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจของส ำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ง านแผนยุ ท ธ ศ าสต ร์ แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  มีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร ในด้ำนกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ  
กำรจั ดท ำ ระบบฐำนข้อมู ล  กำรรวบ รวมข้อมู ล  
เพื่ อกำรจั ดท ำ ระบบประกันคุณภำพ ตลอดจน 
กำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ ได้รับ
มอบหมำย  เพื่ อ ใ ห้ กำ รด ำ เนิ น ง ำนของส ำนั กฯ  
มีประสิทธิภำพสูงสุด 

งานบริการวิชาการ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
หำควำมจ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน จัดท ำหลักสูตร
ฝึกอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้แก่
ชุมชน บุคลำกร องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำร
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมสัมมนำ โครงกำร
พิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจะมี
รูปแบบของกิจกรรมในโครงกำรตำมแต่ละข้อตกลงที่
ได้รับ ทั้งนี้มีกำรด ำเนินงำนหรือบริหำรโครงกำรโดยผู้ที่
ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับค ำสั่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร  
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บุคลากรส านักบริการวิชาการ 
 

 
 

ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 43 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561) บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำง
ชั่วครำว (โครงกำร) ร้อยละ 27.90 ของบุคลำกรทั้งหมด ส ำหรับวุฒิกำรศึกษำบุคลำกรส่วนใหญ่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ร้อยละ 46.51 ของบุคลำกรทั้งหมด รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 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 - 4 2 - 

5. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เงินงบประมำณ 4 - 3 1 - 

6. พนักงำนมหำวทิยำลัย-เงินรำยได ้ 6 - 3 3 - 

7. พนักงำนรำชกำร 1 - - - 1 

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงนิรำยได ้ 8 - 1 5 2 

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร 12 - 2 9 1 

รวม 43 4 14 20 5 
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ข้อมูลบุคลากรส านักบริการวิชาการ 
 

ตารางที่ 3 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 ำนวยกำรฝำ่ยแผนยุทธศำสตร์ฯ คณะสัตวแพทยศำสตร ์

4 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริกำรวชิำกำร คณะศิลปกรรมศำสตร ์

ข้าราชการ 

5 นำยธวชั รัตนมนตร ี ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ กองบริหำรงำนส ำนักฯ 
พนักงานมหาวิทยาลัย-เปลี่ยนสภาพ 

6 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนักฯ กองบริหำรงำนส ำนักฯ 
7 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร งำนบริกำรวิชำกำร 

8 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ ์ หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

9 นำงประคอง เชียงนำงำม นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

10 นำยประภำพรณ์ ขันชัย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

11 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 
12 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

13 นำงสำวชลำลัย วำนมนตรี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

14 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ ์ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 
15 นำยทิวำกร กำเจริญ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้

16 นำงวิภำดำ มีแวว หัวหน้ำงำนแผนยทุธศำสตร์ฯ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

17 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย นักส่วนสำรสนเทศ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

18 นำงรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

19 นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

20 นำงสำวพชัริดำ ใหลสุข นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

21 นำยณัฐพล หีบแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

พนักงานราชการ 

22 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร พนักงำนธุรกำร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ลูกจ้างประจ า 

23 นำงพรรณกร สีหำบตุร พนักงำนพิมพ์ดีด ส3 งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้ 

24 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

25 นำงสำววรรณภำ สีดำพล นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

26 นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
27 นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

28 นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง นักวิชำกำรเงินและบัญช ี งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

29 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะทำ้น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร งำนบริกำรวิชำกำร 

30 นำยสพุันธ์ ขันตำ พนักงำนขับรถยนต ์ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

31 นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง   เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนบริกำรวิชำกำร 
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 

32 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

33 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

34 นำยชำลี พรหมอินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

35 นำงสำวศิริพร สุวรรณหำร นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

36 นำงสำววรรณวิษำ โจ่ยสำ นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

37 นำงสำวจฑุำมำส จนัดี นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

38 นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

39 นำยพสิิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

40 นำงสำวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

41 นำยภำนุพงษ์ ริ้วพงศ์กุล นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

42 นำยฐกฤต  อนุพล นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

43 นำยทนงศักดิ์ พิลำค ำ คนงำน งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
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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 4 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของบุคลำกร 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 

1 งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำควำมรูบุ้คลำกรส ำนัก
บริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม  
วันที่ 19-20 ตุลำคม 2560 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

2 งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร เรื่อง กำร
ทบทวนแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
วันที่  5 เมษำยน  2561 ณ ห้องประชุม
รำชำวดี ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

3 งำนบริหำรและสื่อสำร
องค์กร ส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (Khowledge  
Management :KM) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 เรื่อง กำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560”  วันที่ 9  เมษำยน  
2561  ณ  ห้องประชุมรำชำวดี ส ำนัก
บริกำรวิชำกำร 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 
 

4 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มข. หลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่องและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตภำยใตช้ื่อโครงกำรฝกึอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร “กลยุทธ์ในกำรจัดซือ้จัดจ้ำง
และกำรบริกำรงำนพสัดุภำครัฐแนวใหม่ 
ตำมพรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 2 
วันที่ 2-3 มิถุนำยน 2561  
ณ โรงแรมเจริญธำนี จังหวัดขอนแก่น 

1.นำงวิภำดำ  มีแวว 
2.นส.ประภำพร  ปิน่ใจ 
3.นำงรชตวรรณ  พรมภักดี 
4.นำยชำลี  พรหมอินทร ์
5.นส.ลลดำ  สินธพุันธ์ 
6.นส.เสำวลักษณ์  รำช ำ 
7.นส.สมยงค์  แหล่ยัง 
8.นส.กำญจนำ  บุศรีค ำ 
9.นำงประคอง  เชียงนำงำม 
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
10.นส.วำสนำ  จงจิตกลำง 
11.นำงพัชริดำ   ดีลุนชัย 
12.นำยณัฐพล   หีบแก้ว 

5 งำนบริหำรและสื่อสำร
องค์กร  ส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 
“กำรเขียนประเมินค่ำงำน” 
วันที่ 20,27 สิงหำคม 2561  
ณ ห้องประชุมมณีเทวำ ส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

1.นำงเอ้ืองฟ้ำ   วรรณสิทธิ ์
2.นำงประคอง  เชียงนำงำม 
3.นำงวิภำดำ   มีแวว 
4.นส.ประภำพร   ปิน่ใจ 
5.นำยประภำพรณ์  ขันชัย 
6.นำงชลำลยั  ภูโทถ้ ำ 
7.นส.ลลดำ  สินธพุันธ์ 
8.นส.นิภำพรรณ  ชัยเดชทยำกลุ 
9.นำยทิวำกร  กำเจริญ 
10.นำยประหยัด  สบืเมืองซ้ำย 
11.นส.กำญจนำ   บุศรีค ำ 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 
1 ส ำนักวชิำศึกษำทั่วไป ประชุมวชิำกำร กำรศึกษำทั่วไป (ระดับ

ภูมิภำค) 
วันที่ 1  ธันวำคม  2560 
ณ ส ำนักวชิำศึกษำทั่วไป 

1.นำยธวัช   รัตนมนตร ี

2 กองอำคำรและสถำนที่ มข. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำร
ข้อมูลคำร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร” 
วันที่ 13-16 มีนำคม 2561  ห้องประชุมสิริ
คุณำกร 3 

1.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
อ ำนวยกำร 
2.นำงเอ้ืองฟ้ำ  วรรณสิทธิ์ 
3.นส.กำญจนำ  บุศรีค ำ 
4.นำงประคอง  เชียงนำงำม 
5.นส.นิภำพรรณ  ชัยเดชทยำกลุ 

3 กองทรัพยำกรบุคคล สัมมนำเชงิปฏบิัติกำร กำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ดำ้นจรรยำบรรณ 4 ปี  วันที่  
30  มีนำคม 261  อำคำรสิริคุณำกร 

1.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
อ ำนวยกำร 
2.นำงเอ้ืองฟ้ำ  วรรณสิทธิ์ 

4 สถำบนัวิจัยยุทธศำสตร์ฯ ประชุมเสวนำ “แก้ปัญหำควำมยำกจนลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ แก้ได้อย่ำงไร”  ข้อเสนอ
จำกพื้นทีสู่่ควำมมัน่คง  มั่งคั่ง ยัง่ยืน”  
วันที่  30  มีนำคม 2561  ณ วิทยำลัยกำร
ปกครองท้องถิ่น 

1.นำงรชตวรรณ  พรมภักดี 
2.นส.อุมำพร  ปำลสำร 

5 ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำคที่ 6 ขอนแก่น 

โครงกำรกำรสร้ำงระบบสนบัสนนุ SME 
แบบบูรณำกำรในระดบัท้องถื่น (Reginal  

1.นำยธวัช   รัตนมนตร ี
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
Intergrated SME Promotion 
(ZRISMEP) Mechanism) 
วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 

6 ศูนย์พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
มข. 

โครงกำร “กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำน
ทรัพยำกรบุคคล 5 ปี ต่อยอดจำกกำรจัด 
HR KKU Blue print”  วันที่ 16 
พฤษภำคม  2561  ณ  ห้องประชุมมุจลิ
นทร์ ชั้น 6 อำคำรพิมลกลกิจ 
 

1.นส.อุมำพร   ปำลสำร 

7 กองทรัพยำกรบุคคล มข. สัมมนำเชงิปฏบิัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำ
ศักยภำพและก ำหนดแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
บุคคลมหำวิทยำลัยขอนแก่น วนัที่ 5-7 
กรกฎำคม 2561  ณ ห้องประชุมสิริคุณ
กำร และอ ำเภอเชียงคำน  จงัหวัดเลย 

1.นำงเอ้ืองฟ้ำ   วรรณสิทธิ์ 
2.นส.อุมำพร  ปำลสำร 
3.นส.วรรณภำ  สีดำพล 

8 กองทรัพยำกรบุคคล สัมมนำเชงิปฏบิัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำ
ศักยภำพและก ำหนดแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
บุคคล มหำวิทยำลัยขอนแก่น “นักบริกำร
งำนบุคคลกับกำรเปน็ผู้มีสมรรถนะด้ำนกำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง (TO be an Active 
Learner)” 
วันที่ 5 กรกฎำคม 2561  ณ ห้องประชุม
สิริคุณำกร 3 

1.นำงเอ้ืองฟ้ำ  วรรณสิทธิ์ 
2.นส.อุมำพร  ปำลสำร 
3.นส.วรรณภำ   สีดำพล 

9 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มข. 

กำรใช้งำนระบบโปรแกรมกำรลำทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 16 กรกฎำคม 2561  ณ 
ห้องฝึกอบรม 2 อำคำรศูนย์สำรสนเทศ 

1.นส.อุมำพร   ปำลสำร 
2.นส.วรรณภำ   สีดำพล 

10 กองทรัพยำกรบุคคล โครงกำรสัมมนำธรรมำภิบำลและควำม
โปร่งใสฝนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลยั
ในก ำกับของรัฐ 

1.รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
อ ำนวยกำร 
2.นำงเอ้ืองฟ้ำ  วรรณสิทธิ์ 

 

***ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2561 
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งบประมาณแผ่นดิน 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดนิ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2561 

ประเภทงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
งบประมาณแผ่นดิน    
- งบด ำเนินงำน 437,900 437,900 437,900 
- งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

รวม 20,437,900.00 20,437,900.00 20,437,900.00 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2561 

 

ข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลงบประมำณแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เงินคงเหลือ 

1.งบด าเนินงาน 

     ค่ำตอบแทน 84,000 83,120 880 1.05 

     ค่ำใช้สอย 347,674.27 344,131.70 3,542.57 1.02 

     ค่ำสำธำรณูปโภค 6,225.73 6,225.73 0.00 0.00 

รวม 437,900 433,477.43 4,422.57 1.01 

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

437,900.00 437,900.00 437,900.00 
 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

2559 2560 2561

งบเงินอุดหนุน

งบด ำเนินงำน

งบประมาณส านักบริการวิชาการ 

ปีงบประมำณ (พ.ศ.) 

งบประมำณ (บำท) 
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ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เงินคงเหลือ 

2.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

   2.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอ่ืน 11,446,000 8,624,453.68 2,821,546.32 24.65 

   2.2 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรร 8,554,000 8,512,080.21 41,919.79 0.49 

รวม 20,000,000.00 17,136,533.89 2,863,466.11 14.31 

รวมท้ังสิ้น 20,941,400 17,570,011.32 2,867,888.68 14.03 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (20,000,000 บำท) 

 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2561 

ประเภทงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
งบประมาณเงินรายได้ 16,973,140.29 25,495,384.31 22,672,896.05 

 

งบประมาณเงินรายได ้

  
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ 2559-2561 

 

11,446,000 

8,554,000.00 
จัดสรรให้หน่วยงำนอื่นๆ

ส ำนักฯ ได้รับจัดสรร

16,973,104.29 

25,495,384.31 
22,672,896.05 

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

2559 2560 2561

2559

2560

2561

งบประมำณ (บำท) 

ปีงบประมำณ (พ.ศ.) 
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 

1.รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร  1. รำยจ่ำยบุคลำกร 4,941,123.60 
1.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลกัสูตร 3,938,200.00 2. รำยจ่ำยดำ้นฝึกอบรม 1,731,530.00 
กำรศึกษำต่อเนื่องกำรศึกษำตลอดชีวิต 3. รำยจ่ำยในกำรเดินทำง 587,888.70 
1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแกส่ังคมเพื่อ 16,424,652.50 4. รำยจ่ำยวัสดุและค่ำใช้สอย 10,218,784.64 
เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับ 5. รำยจ่ำยสำธำรณูปโภค 62,529.36 
หน่วยงำนภำยนอก 6. โอนงบประมำณให้หน่วยงำนอ่ืน 608,692.40 
2. รำยรับอื่น ๆ 2,310,043.55 7. โอนกองทุนรวม 5% 201,640.45 

  8. โอนสำธำรณูปโภค 5% 201,640.45 
รวมรายรับทั้งสิ้น 22,672,896.05 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 18,553,829.60 

คงเหลือ 4,911,662.21 

 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดนิและงบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ 
งบเงินอุดหนุนทั่วไป 22,672,896.05 52.59 
งบประมาณเงินรายได้ 20,437,900 47.41 

รวม 43,110,796.05 100 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณแผน่ดินและงบประมำณเงนิรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

22,204,211.50 17,292,549.29 

รำยรับ

รำยจ่ำย

20,437,900.00 

22,672,896.05 
งบประมำณแผ่นดิน

งบประมำณเงินรำยได้
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบทุนส ำรองสะสมของส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2561 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณ 

2557 5,863,572.18 
2558 7,334,414.74 
2559 9,039,727.94 
2560 6,712,059.85 
2561 24,738,798.42 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบทนุส ำรองสะสมของส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2561 
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7,334,414.74

9,039,727.94
6,712,059.85
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แผนและผลการด าเนินงาน 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำรได้ด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2561      
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. หมวดงบประมาณแผ่นดิน 

1 .1  กำร ใ ห้บริ กำรวิ ชำกำรแก่ สั งคมเพื่ อ
ประโยชน์เชิงสำธำรณะ งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 
บำทจ ำนวนโครงกำร 216 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
213 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 98.61 ขอขยำยเวลำกำร
ด ำเนินโครงกำรจ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 1.38 
มีผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 701 ,641 คน มีควำมพึงพอใจ 
ในภำพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” คิดเป็น 
ร้อยละ 93.75 

 
 
 
 

2. หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
 2 .1  กำรใ ห้บริ กำรวิ ช ำกำร โดยหลักสูตร
กำรศึกษำต่อเนื่องกำรศึกษำตลอดชีวิต  งบประมำณ 
3 ,938 ,200 บำท จ ำนวนโครงกำร 22 โครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 22 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 774 คน มีควำมพึงพอใจในภำพรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็นร้อยละ 87.54 

2 .2  กำร ใ ห้บริ กำรวิ ชำกำรแก่ สั งคมเพื่ อ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
งบประมำณทั้งสิ้น 16,424,625.50 บำท จ ำนวนโครงกำร 
11 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 11 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีผู้เข้ำรับบริกำรทั้งสิ้น 1,209 คน  และมี
ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับ “มำก” คิดเป็น 
ร้อยละ 92.37 

รำยละเอียดดังแผนผังโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

1.งบประมาณแผ่นดิน 2.งบประมาณเงินรายได้ 

1.1 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 216 โครงกำร 
- โครงกำรที่แล้วเสร็จ 213 โครงกำร (98.61%) 
- โครงกำรที่ขอขยำยเวลำ 3 โครงกำร (1.38%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 701,641 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 93.75 

2.1 การใหบ้ริการวชิาการโดยหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องการศึกษาตลอดชีวติ 
- งบประมำณทั้งสิ้น 3,938,200 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 22 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 22 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 774 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 87.54  
 

2.2 การใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
- งบประมำณทั้งสิ้น 16,424,625.50 บำท 
- จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 11 โครงกำร 
- จ ำนวนโครงกำรที่แลว้เสร็จ 11 โครงกำร (100%) 
- จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น  1,209 คน 
- ร้อยละควำมพึงพอใจ 92.37 
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แผนและผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1.งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หมวดเงินงบประมำณแผ่นดินโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บำท มีกำรจัดสรร
งบประมำณไปยังคณะต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 21 คณะ แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงกำร ดังตำรำง
ต่อไปนี้ 
ตารางที่ 11 ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
1 ค่ำอำเซียนเคลื่อนที่ปีที ่3 ผศ.ธเนศ วัฒนกูล 40,000 220 92.40 
2 เศรษฐศำสตรส์ู่ชุมชน ครั้งท่ี 1 ผศ.ศักรินทร์  นนทพจน์ 50,000 30 80.00 
3 นิติศำสตร์ สำน-สร้ำงชุมชน อ.ปรมำภรณ์ วรีะพันธ ์ 80,000 158 80.00 

คณะศิลปศาสตร์ 

4 
ศิลปศำสตรส์ัญจรเพื่อควำมเป็นเลศิ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ 

อ.มำลีรตัน์ กะกำรด ี 55,000 250 86.60 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ  

5 

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
สร้ำงสรรคผ์ลติภณัฑส์ ำหรับ
ผู้ประกอบกำร บ้ำนพักตำกอำกำศเฮือน
หำดค ำ 

ผศ.มลัลิกำ  จันทรังษ ี 75,000 30 90.50 

6 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลติไส้กรอก
เพื่อสุขภำพชุมชน 

ผศ.ณัฐจรีย์  จิรคัคกุล 75,000 54 97.00 

7 Academic AEC สัญจร ผศ.ชญำดำ สุระวนิชกุล 80,000 40 96.50 
ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย  

8 สัปดำห์วิชำกำร รองอธิกำรบดีวิทยำเขตหนองคำย 250,000 12,500 95.50 
9 ส่งเสริมสุขภำพคนหนองคำย นำยอดิพงษ ์ไชยสิทธ์ิ 120,000 700 95.00 
10 อำสำท ำควำมดีตำมรอยพ่อ นำยนัสสฤษฎ์ พิริยะสุทธ์ิ 80,000 200 82.50 

คณะแพทยศาสตร์  

11 
First Aid Campus; โครงกำรควำมรู้ปฐม
พยำบำลเพื่อชุมชนมหำวิทยำลัยเข้มแข็ง 

อ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง 70,000 123 93.20 

12 กำรส่งเสริมสุขภำพพระภิกษุ สำมเณรที่วดั อ.วรำรัตน์ สุนทรำภำ 55,000 42 96.00 
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13 
ระบบกำรดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสรมิ
คุณภำพชีวิตในผูป้่วยโรคเรื้อรัง 

อ.อุบล จ๋วงพำนิช 80,000 450 92.60 

คณะเทคโนโลย ี    

14 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรวำง
แผนกำรผลติ กำรจัดกำรผลผลติ และกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับกลุม่เพำะเห็ด
ฟำง ต ำบลโคกสว่ำง อ ำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

อ.อำทิตย์ อภิโชติธนกุล 75,000 37 90.50 

15 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรแปรรูป 
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมลูค่ำเห็ด
ฟำงส ำหรับกลุ่มเพำะเห็ดฟำง ต ำบลโคก
สว่ำง อ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

อ.อัมพร แซ่เอียว 75,000 37 92.00 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

16 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะอย่ำงพอเพยีงด้วย
นวัตกรรมทำงกำยภำพบ ำบัดแบบองค์รวม 

รศ.ดร.อรวรรณ บรุำณรักษ ์ 70,000 30 100.00 

คณะเกษตรศาสตร์ 

17 
กำรขยำยพันธ์ุถั่วคลมุดินมูคูนำ่ และกำร
จัดกำรศตัรูพืชในสวนยำงพำรำอยำ่งยั่งยืน 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 60,000 40 100.00 

18 
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตและ
กำรตลำดข่ำเหลือง มะแว้งเครือ มะเขือ
พวงในเชิงธุรกิจ 

ผศ.ดร.ไกรเลศิ ทวีกุล 70,000 112 92.50 

19 
กำรปฏิบัติกำรเกษตรที่ดสี ำหรบัฟำร์ม
จิ้งหรีด (Good Agricultural Practice 
for Cricket Farming) 

รศ.ดร.ยุพำ หำญบญุทรง 70,000 46 98.00 

20 กำรฝึกอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตแก่นตะวัน ผศ.ดร.พัชริน ส่งศร ี 60,000 50 96.00 

21 
กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว์แปร
รูปเพื่อกำรรบัรองเป็นผลิตภัณฑ์มำตรฐำน
ชุมชน (มผช.) ปี 2 

อ.กันยำ พลแสน 70,000 34 92.20 

22 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคมุเพลี้ยแป้งมัน
ส ำปะหลังและไรแมงมุมหม่อน 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิร ิ 70,000 60 98.30 

23 
กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคมุแมลงศัตรู
พริก  

ผศ.ดร.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 70,000 58 96.50 

24 
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธ์ุพืชและกำรผลิต
ไม้ผลนอกฤด ู

อ.สมยศ มีทำ 60,000 72 95.20 
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25 
แมลงในปศุสัตว์และกำรป้องกันก ำจัดโดย
ชีววิธี 

ผศ.ดร.อุบล ตังควำนิช 60,000 40 94.20 

26 
กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรอินทรีย์
และกำรพัฒนำกลุ่มต้นแบบกำรใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.วิทยำ ตรโีลเกศ 60,000 30 90.60 

27 งำนวันเกษตรภำคอสีำน ผศ.จิรวัฒน์  สนิทชน 300,000 552,946 95.60 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

28 

กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้ำนกำรด ำเนินงำนใน
บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข 

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง 75,000 98 90.00 

29 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้แก่ผู้น ำชุมชนเพื่อเฝ้ำ
ระวังคุณภำพน้ ำ 

ผศ.ดร.กำญนิถำ ครองธรรมชำต ิ 75,000 58 90.40 

30 
กำรจัดกำรขยะมลูฝอยท่ีเหมำะสมใน
ชุมชน 

ผศ.ดร.ชัชวำล กีรติวรสกลุ 75,000 51 90.20 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

31 
กำรจัดกำรสุขภำพเต้ำนมและคุณภำพ
น้ ำนมดิบในฟำร์มโคนมรำยย่อยแบบยั่งยืน 

ผศ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 70,000 54 94.40 

32 
กำรป้องกันโรคสัตว์ตดิต่อคนจำกสัตว์เลี้ยง
และปศสุัตว์ (Prevention of Zoonoses 
from Pet and Farm Animals) 

รศ.ดร.ชูชำติ กมลเลิศ 65,000 1,365 88.82 

33 

กำรอบรมให้ควำมรู้ดำ้นกำรใช้สมนุไพร
ท้องถิ่นและกำรประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ 
ประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเลี้ยงและดูแล
สุขภำพสตัว์ แก่ผู้น ำชุมชนเยำวชน และ
เกษตรกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รศ.ดร.ไพรตัน์ ศรแผลง 70,000 127 89.50 

34 ค่ำยบูรณำกำรสัตวแพทย์ ครั้งท่ี 14 ผศ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย 150,000 1,130 94.20 
35 กำรป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนขับ้ำ อ.ธนิกุล ศรีธัญรัตน ์ 75,000 87 100.00 

36 
โรคแท้งติดต่อในแพะ แนวทำงด้ำนกำร
ควบคุมและป้องกันแก่เกษตรกร 

อ.ศริญญำ  ฤกษ์อยู่สุข 80,000 80 91.80 

คณะศึกษาศาสตร์  

37 
กำรผลิตและใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนกำรสอน (Leaning 
Management System, LMS) ส ำหรับครู 

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรีะกลุ 70,000 112 98.00 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

37 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

38 

กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทกัษะ
พื้นฐำนและค่ำนิยมที่ส ำคญัต่อควำมเป็น
พลเมืองอำเซียนของนักเรยีนโรงเรยีนใน
เขตชำยแดนไทย สู่กำรเป็นประชำคม
อำเซียน 

รศ.ดร.สิทธิพล อำจอินทร ์ 80,000 43 96.50 

39 
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรยีนรู้วิชำชีพด้ำนกำร
ประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับครู
ประจ ำกำรในภูมภิำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ผศ.ดร.จตภุูมิ เขตจัตุรสั 70,000 206 92.00 

40 
รักษ์ป่ำยำงนำศำสตร์ของพระรำชำสู่กำร
พัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ผศ.ดร.พรพิมล ชูสอน 75,000 126 92.20 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
41 รถไฟสำยศิลปะ Art on train อ.เจด็จ ทองเฟื่อง 70,000 86 86.00 

42 
สร้ำงศักยภำพทำงดนตรี "KKU MUSIC 
CAMP" 

อ.พรพรรณ แก่นอ ำพรพันธ ์ 70,000 162 90.00 

43 
กำรพัฒนำศักยภำพทำงดนตรไีทยแก่
เยำวชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.จรญั กำญจนประดิษฐ์ 60,000 213 92.40 

44 ศิลปกรรมสญัจรสู่ชุมชน อ.ปรีชำวุฒิ อภิระติง 70,000 143 90.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

45 

กำรจัดกำรฝึกอบรมเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำรใหม่ หัวข้อเรื่อง กำรเพิ่ม
ศักยภำพผู้ประกอบกำรรับจ้ำงรถ
แทรกเตอร์และรถตัดอ้อยด้วย
แอปพลิเคชั่นสมำร์ทฟำร์มคอนแทรกเตอร ์

ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์ 50,000 100 82.00 

46 ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 14 อ.กรชวัล ชำยผำ 75,000 46 87.40 

47 มอดินแดงรักษ์พลังงำน ครั้งท่ี 7 รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 80,000 65 86.50 

คณะวิทยาศาสตร์ 

48 
กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ฤดหูนำว
แก่โรงเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ.ไชยพงษ ์เรืองสุวรรณ 60,000 650 95.50 

49 
กำรอบรมคณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรท ำ
โครงงำนคณติศำสตรส์ ำหรับครูในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 4 

ผศ.ดร.ค ำสิงห์ นนเลำพล 65,000 63 94.20 

50 
ค่ำยวิทยำศำสตรส์ัญจรคณะวิทยำศำสตร์ 
ครั้งท่ี 32 (Science Tour' 32) 

อ.ชิณณวรรธน์ ตั้งกำญจนวงศ ์ 130,000 150 92.50 

51 
สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ ำปี 
พ.ศ. 2561 

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย 300,000 115,020 93.40 
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52 
ห้องปฏิบัติกำรฟสิิกส์เคลื่อนที่ระดบั
มัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งท่ี 12 

อ.สมพร ขันเงิน 60,000   

53 ค่ำยเยำวชนชีววิทยำ ครั้งท่ี 24 ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน 70,000 198 98.00 

54 
กำรฝึกอบรมเทคนิคกำรเตรียมตัวอย่ำง 
และจ ำแนกชนิดสัตวส์ะเทินน้ ำสะเทินบก
และสตัว์เลื้อยคลำน ครั้งท่ี 1 

อ.ยอดชำย ช่วยเงิน 55,000   

55 
กำรอบรมกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน
ทำงคณิตศำสตรด์้วยโปรแกรม 
GeoGebra ครั้งท่ี 2 

อ.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ 70,000 58 96.60 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

56 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งครัวเรอืน
แรงงำนย้ำยถิ่นไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
ระยะที่ 2 

รศ.ดร.ดุษฎี อำยุวัฒน ์ 60,000 159 96.90 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

57 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และตรำสินคำ้ส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

อ.กัมปนำท ศิริโยธำ 70,000 30 96.00 

58 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจดักำรที่พัก
สัมผสัวัฒนธรรม (Home-stay) ชุมชน
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ อ ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหำสำรคำม 

ผศ.ดร.ฐิรชญำ  ชัยเกษม 80,000 53 86.00 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
59 ยิ้มสดใส ฟันไมผุ่ ปี 2561 อ.ปฏิมำพร พึ่งชำญชัยกุล 50,000 74 96.00 

60 
ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่และ
ผู้ป่วยท่ีมีปัญหำสุขภำพช่องปำกเรือ้รัง 

ผศ.ดร.พูนศักด์ ภเิศก 50,000 50 98.50 

61 โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก อ.วิไลพร สุตันไชยนนท์ 60,000 1,924 98.00 
ส านักบริการวิชาการ 
62 โครงกำรอ ำนวยกำรและกำรบริหำรจัดกำร ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 3,000,000   
63 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวำรสำร ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100,000   

64 
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 200,000   

65 
สนับสนุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร
อุดมศึกษำ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100,000   

66 
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติโครงกำร
บริกำรวิชำกำรดีเด่น 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 50,000   

รวมท้ังสิ้น 8,415,000 691,170 92.77 
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ตารางที่ 12 ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1 
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตพื้นท่ี จ.หนองคำย 

อ.สิทธิชัย สอนสุภ ี 80,000 
ขอขยำยเวลำด ำเนิน

โครงกำร 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 

2 
อร่อยจัง ตังค์ไดเ้พิ่มด้วยผลติภณัฑ์ประมง 
: ไส้กรอกปลำ 

อ.สุพีระ วรแสน 80,000 85 80.00 

ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย  
3 นักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ ครั้งท่ี 4 อ.ดลบรรดำล ทะสำ 60,000 79 94.53 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

4 

กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีที่ 2 

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบรูณิน 150,000 30 96.20 

คณะแพทยศาสตร์  

5 
กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพห ูคอ 
จมูก โดยเน้นกำรมสี่วนร่วมของชุมชน
แบบต่อเนื่องระยะยำว 

รศ.ดร.เบญจมำศ พระธำน ี 100,000 50 95.00 

คณะเภสัชศาสตร์   
6 อันตรำยจำกกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช (ปีที่ 14) รศ.ดร.ศักดำ ดำดวง 80,000 83 90.00 
7 อันตรำยจำกกำรใช้สำรก ำจัดศัตรูพืช (ปีที่ 14) รศ.ดร.ศักดำ ดำดวง 80,000 85 92.50 

คณะเทคนิคการแพทย์  

8 
ควำมสำมำรถในกำรดูแลอำกำรปวด
กล้ำมเนื้อ และข้อด้วยตนเองแบบยั่งยืน
ของคนในชุมชน 

รศ.พรรณี  ปึงสุวรรณ 80,000 56 96.00 

9 สุขภำพปลอดภัยห่ำงไกลสำรเคม ี รศ.ดร.จุรรีัตน์ ดำดวง 80,000 85 100.00 

10 
ส่งเสริมสุขภำพทำงกำยภำพบ ำบดัเบื้อง
ต้นแบบองค์รวมในชุมชน 

ผศ.ดร.พิศมัย มะลลิำ 80,000 210 95.00 

คณะเกษตรศาสตร์  

11 
กำรใช้เทคโนโลยีกำรหมักในกำรผลิตอำ-
หำรสตัว์น้ ำ ต้นทุนต่ ำเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลำบำ้นหนองนำขวัญ 

ผศ.ดร.อรณุีพงศ์ ศรีสถำพร 80,000 27 90.60 

12 เทคโนโลยีกำรผลติปุ๋ยโดยไส้เดือนดิน รศ.ดร.ชุลีมำศ บญุไทย อิวำย 80,000 100 95.60 
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ล าดับ
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

13 
เทคโนโลยีกำรผลติมันส ำปะหลังและกำร
จัดกำรปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ 

ผศ.ดร.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ 80,000 49 100.00 

14 
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพ
กำรผลิตไม้ผลสู่ตลำด 

อ.ร ำไพ นำมพลิำ 80,000 60 92.20 

15 เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ผศ.ดร.สจี กณัหำเรียง 80,000 30 94.00 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

16 
กำรผลิตยำสมุนไพรส ำหรับสัตวเ์พื่อเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชนพร้อมออกสู่เชิงพำณิชย ์

ผศ.ดร.จรรีัตน์  เอี่ยมสะอำด 80,000 42 92.00 

17 
กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้กับชุมชนในกำรดูแล
สุขภำพสตัว์เลี้ยง และสัตว์อย่ำงรบัผิด-
ชอบในต ำบลบ้ำนศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

รศ.ดร.ฟ้ำน่ำน สุขสวสัดิ ์ 80,000 200 94.20 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

18 
กำรปรับปรุงบ้ำนเพื่อผู้ป่วยและผูสู้งอำยุท่ี
มีภำวะติดเตียง 

ผศ.ดร.สรุกำนต์ รวยสูงเนิน 80,000 34 92.40 

คณะวิทยาศาสตร์  

19 
กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร ์

อ.กัลยำ กองเงิน 60,000 42 92.50 

คณะศึกษาศาสตร์  

20 
โรงเรียนผูสู้งอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรมต ำบลบ้ำนกง อ ำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

อ.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร 140,000 130 95.20 

21 
โรงเรียนผูสู้งอำยุเพื่อกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรมต ำบลเมืองเพีย อ ำเภอบำ้นไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

อ.ดำวรุวรรณ ถวิลกำร 100,000 82 96.40 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
22 มัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้ำนเกิด ผศ.ดร.ดำรำรตัน์  ค ำภูแสน 80,000 65 89.97 

คณะพยาบาลศาสตร์  

23 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและชะลอ/ป้องกัน
โรคไตเรื้อรังแก่ประชำชนวัยผู้ใหญใ่นพื้นที่
ต ำบลศลิำ (Health Promotion and 
Prevention of Chronic Kidney Disease 
for Adult Residents in Silar Distri) 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธรีำนุตร 100,000 100 100.00 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

24 
นวัตกรรมกำรบรหิำรจดักำรองค์กำร
ชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวต ำบลศลิำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.ดร.อำรีย์ นัยพินิจ 200,000 102 95.60 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 

41 

ล าดับ
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ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

25 ทันตกรรมพระรำชทำน อ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งำมพันธ์ 85,000 162 92.20 

26 วันทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ ผศ.ดร.อโนมำ รัตนะเจรญิธรรม 50,000 750 93.95 

ส านักบริการวิชาการ  

27 
กำรถอดบทเรยีนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ 150,000   

28 
กำรหำควำมต้องกำรของชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ 100,000   

อ าเภอ มข. พัฒนา รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนฯ 820,000   

29 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ทต.พระบ ุ  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 89.50 

30 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 1 (อบต.หนองแวง) 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.60 

31 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 2 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.20 

32 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.ขำมปอ้ม ครั้ง
ที่ 1 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.00 

33 
ศึกษำดูงำน "กำรพัฒนำบุคลำกรในกำร
พัฒนำพ้ืนท่ีชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ    

34 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 3 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 96.50 

35 
โครงกำรเพำะปลูกแบบอินทรีย์และกำร
ออกแบบพื้นที่เพำะปลูก 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.00 

36 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 4 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 90.50 

37 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 5 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 89.20 
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38 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม อบต.ขำมป้อม 
ครั้งท่ี 2   

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 91.50 

39 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 6 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 92.60 

40 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 7 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 88.20 

41 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 8 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 90.50 

42 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 9 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 90.50 

43 
โครงกำรกำรน ำภมูิปัญญำไทยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำโรค ครั้งท่ี 1 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  110 90.05 

44 
โครงกำรกำรน ำภมูิปัญญำไทยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำโรค ครั้งท่ี 2 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  110 90.05 

45 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 10 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 95.20 

46 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ทต.พระบุ อ.
พระยืน จ.ขอนแก่น  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 94.50 

47 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม อบต.ขำมป้อม 
ครั้งท่ี 3   

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  180 89.50 

48 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ต.หนองแวง 
ครั้งท่ี 11 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 88.60 

49 
โครงกำรกำรน ำภมูิปัญญำไทยมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษำโรค    ครั้งท่ี 3 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  141 95.45 

50 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม ทต.พระบุ อ.
พระยืน จ.ขอนแก่น  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 90.20 
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โครงการชุมชนต้นแบบฯ 6 ชุมชนหลัก ผอ.ส านักบริการวิชาการ 359,000   
51 โครงกำรน ำเสนอผลสัมฤทธ์ิผลิตภณัฑ์  ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร    

52 
โครงกำรกำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรเรยีนรู้และนวัตกรรม 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  150 91.40 

53 โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ อบต.บ้ำนกง ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  111 95.50 
พ้ืนที่ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด รอง ผอ.ฝ่ายอ านวยการ 740,000   

54 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในชุมชน รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  35 95.00 
55 โครงกำรปลูกป่ำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  167 94.40 

56 
โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรพัฒนำ
ชุมชนฯ 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  312 86.75 

57 โครงกำรทันตกรรมพระรำชทำน อ.ดร.ไชยวุฒ ิพฤกษ์งำมพันธ์  550 92.60 
58 โครงกำรออกก ำลังกำยส ำหรับผูส้งูอำยุ รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  120 90.00 
59 โครงกำรนวดผูสู้งอำยุ Geriatric Massage รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  160 89.60 
60 โครงกำรกำรส่งเสรมิกำรเลี้ยงไก่พืน้เมือง ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธำดำ  150 92.20 

โครงการชุมชนต้นแบบ 6 ชุมชน ผอ.ส านักบริการวิชาการ 359,000   
พ้ืนที่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รอง ผอ.ฝ่ายอ านวยการ 270,000   

61 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ครั้งที่ 1) รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  70 92.20 

62 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  132 93.50 
63 โครงกำรฝำกทรัพยไ์ว้ในดินเพื่อถิน่ฐำน รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  153 90.60 

64 
โครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรขยะและกำร
เพิ่มมูลค่ำฯ 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  33 96.60 

65 
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ครั้ง
ที่ 2) 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  70 89.20 

66 
โครงกำรนวดเพื่อสุขภำพ นวดเพือ่
ผู้สูงอำย ุ

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร  50 96.20 

พ้ืนที่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนฯ 495,000   

67 
กำรเพิ่มผลผลติสตัว์น้ ำในแหล่งน้ ำชุมชน
หนองกอมเกำะ 

อ.ภัทรำนุช พนำลิกุล  42 92.00 

68 ไส้อั่วปลำสมุนไพร สำนใยรักในครวัเรือน อ.นิศำรัตน์ ทิพยดำรำ  30 95.20 

69 
กำรฝึกเป็นผู้น ำดำ้นกำรออกก ำลังกำย
และให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ชุมชน 

อ.ณัฐพล ไตรเพิม่  62 96.25 

70 

กำรพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรเรยีนกำร
สอนในโรงเรยีน ต ำบลหนองกอมเกำะ 7
เพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง (ระยะที่ 2) 

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรณุ  
ขอขยำยเวลำด ำเนิน

โครงกำร 
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71 
กำรพัฒนำทักษะวิชำพื้นฐำนส ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนต้นแบบต ำบล
หนองกอมเกำะ 

อ.ชำติภร เมืองโคตร มุงคณุแสน  
ขอขยำยเวลำด ำเนิน

โครงกำร 

72 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 1) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 92.50 
73 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 2) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 89.20 
74 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 3) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 92.60 
75 โครงกำรโรงเรยีนผูสู้งอำยุ (ครั้งท่ี 4) รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  50 94.00 

76 
โครงกำรแพทย์แผนไทยส ำหรับกลุม่ผู้
พิกำรฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  60 95.50 

พ้ืนที่ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนฯ 720,000   

77 
โครงกำรศึกษำดูงำนกระบวนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  10 92.00 

78 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  10 89.50 

79 
โครงกำรศึกษำดูงำนระบบให้น้ ำเพื่อ
กำรเกษตร 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  22 96.50 

80 
โครงกำรปลูกพืชหมุนเวียนหลังฤดเูก็บ
เกี่ยว 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  185 90.12 

81 โครงกำรแปรรูปผลติภณัฑ์จำกปลำน้ ำจืด รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  41 92.40 

82 
โครงกำรศึกษำดูงำนตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  19 90.00 

83 โครงกำรขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ-บ้ำนโต้น รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ    

84 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดและกำร
ใช้น้ ำมักชีวภำพฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  30 90.22 

85 โครงกำรปลูกผักและกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพฯ รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  30 90.00 

86 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่น
เรียนรูศู้นย์เด็กเล็ก 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  8 95.20 

87 
โครงกำรกำรใช้สำรชีวภณัฑ์ในกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  28 89.53 

88 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยุ ฯ ต.
หนองแวง  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  120 94.50 

89 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยฯุ ต.ขำม
ป้อม 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  180 96.20 

90 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยุ ฯ ต.
หนองแวง  

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  180 92.40 
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91 
โครงกำรบริหำรโรงเรียนผูสู้งอำยฯุ ต.ขำม
ป้อม 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  40 93.00 

92 
โครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้งสัตว์น้ ำและท ำ
ประมงน้ ำน้อย 

รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  156 92.60 

93 โครงกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ฯ  รอง ผอ. ฝ่ำยวำงแผนฯ  15 90.50 
พ้ืนที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ 260,000   

94 
ศึกษำดูงำนหมู่บ้ำนโฮมสเตย์ อ.แม่ก ำปอง 
จ.เชียงใหม่ 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  26 92.20 

95 ส ำรวจข้อมลูกำรด ำเนินโครงกำรชมุชนฯ รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 90.50 

96 
กำรจัดท ำสื่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ประชำสมัพันธ์ฯ (ครั้งท่ี 1) 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 94.40 

97 
กำรจัดท ำสื่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ประชำสมัพันธ์ฯ (ครั้งท่ี 2) 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  10 97.50 

98 
กำรจัดท ำสื่อและฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อ
ประชำสมัพันธ์ฯ (ครั้งท่ี 3) 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  35 93.20 

พ้ืนที่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ 300,000   

99 
โครงกำร "เปิดบ้ำนศิลำโฮมสเตย์และเปดิ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวฯ ครั้งท่ี 1 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  100 95.60 

100 
โครงกำร "เปิดบ้ำนศิลำโฮมสเตย์และเปดิ
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวฯ ครั้งท่ี 2 

รอง ผอ.ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  100 92.30 

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (A) ผอ.ส านักบริการวิชาการ 260,000 
ขอขยายเวลา 

ด าเนินโครงการ 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (B) รอง ผอ. ฝ่ายบริการวิชาการ 970,000   

101 
โครงกำรกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
กำรตลำดของธุรกิจชุมชนฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 90.20 

102 
โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์พัฒนำ
คุณภำพฯ (บ้ำนดุง ครั้งท่ี 1) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  80 89.00 

103 
โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์พัฒนำ
คุณภำพฯ (บ้ำนดุง ครั้งท่ี 2) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  120 92.20 

104 
โครงกำรกำรพัฒนำเศรษฐกจิกำรตลำด
ของธุรกิจชุมชนฯ  

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  90 89.50 

105 
โครงกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์พัฒนำ
คุณภำพฯ (ท่ำกระเสรมิ) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  49 93.50 

106 
โครงกำรพัฒนำสมุนไพรที่ปลอดภยัฯ (ต.
เหล่ำ ครั้งท่ี 2) 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 90.00 
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107 
โครงกำรสุนทรียศำสตร์ศลิปะกำร
ออกแบบฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  114 94.60 

108 กำรพัฒนำสมุนไพรที่ปลอดภัยฯ รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  20 95.50 

109 
ประชุมสรุปโครงกำร 6 ต ำบล ในพ้ืนท่ี จ.
เลย และ จ.นครรำชสมีำ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  60 91.20 

110 
ประชุมส่งมอบงำนและอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  30 96.00 

111 ประชุมสรุปโครงกำรฯ รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร  15 94.50 

112 
สร้ำงสุขด้วยสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนพื้นที่ 
อ.พิมำย จ.นครรำชสีมำ 

ท.นพ.ดร.คมกฤษณ์ สุขไมตร ี  82 92.20 

113 
สร้ำงสุขด้วยสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืนพื้นที่ อ.
เมือง จ.เลย 

ท.นพ.ดร.คมกฤษณ์ สุขไมตร ี  84 94.50 

114 
บูรณำกำรองค์ควำมรูด้้ำนกำรเลีย้งสัตว์
เพื่อควำมยั่งยืนของท้องถิ่นโดยใช้ไก่
พื้นเมืองและโคขุนฯ 

รศ.วุฒิไกร บญุคุ้ม  50 95.50 

115 
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปรมิำณและคณุภำพ
กำรผลิตไม้ผลสู่ตลำด (ฝรั่ง) 

อ.ร ำไพ นำมพลิำ  36 96.30 

116 
กำรผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะตดิเตยีงใน ต.นำอ้อ  อ.เมือง จ.เลย 

ผศ.ดร.สรุกำนต์ รวยสูงเนิน  37 96.50 

รวมท้ังสิ้น 7,769,000 5,004 92.82 
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โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะแพทยศาสตร์ 

1 
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรกำรผ่ำตัด
หัวใจชนิดเปิดไทย-ลำว ครั้งท่ี 6 

อ.ชวลิต วงศ์พุทธะ 80,000 62 92.40 

2 

ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยปำก
แหว่งเพดำนโหว่ท่ีสมบูรณ์แบบในพระ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ (The 
Collaboration for Comprehensive 
Cleft Care in Kingdom of Cambodia) 

ศ.บวรศิลป์ เชำวน์ช่ืน 120,000 30 98.20 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

3 

ควำมร่วมมือในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยหู คอ 
จมูก กำรฟื้นฟูสมรรถภำพกำรพูด กำร
กลืน ท่ีสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (The Collaboration for 
Patients with Ear Nose Throat 
Diseases and Rehabilitation for 
Speech, Language and Swallowing 
dis) 

ผศ.ดร.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท ์ 100,000 30 92.00 

คณะศิลปศาสตร์ 

4 
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำและสง่เสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคำย 

อำจำรย์ชญำชล เชื้อนนท์ 16,000 
ขอขยำยเวลำ 

ด ำเนินโครงกำร 
คณะเกษตรศาสตร์ 

5 
กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกำร
ท ำปศุสัตว์ (Good practices in 
livestock production) 

ผศ.ดร.ยุพิน ผำสุก 90,000 20 96.50 

6 

กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกำร
เลี้ยงและกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ (Good 
practices in aquatic animal 
production and processing) 

ผศ.ดร.สมสมร แก้วบรสิุทธ์ิ 90,000 20 92.00 

7 
กำรจัดฝึกอบรมกำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรับพืช
อำหำร (Good Practices in Food Crop) 

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน 90,000 30 90.00 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

8 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงและ
กำรใช้ยำสัตว์น้ ำอยำ่งถูกวิธีเพื่อกำรผลิต
ปลำนิลกระชังอนำมัย 

ผศ.ดร.คณติ ชูคันหอม 80,000 45 89.50 

คณะศึกษาศาสตร์ 

9 

กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำครูสู่
ประชำคมอำเซียน ของสถำบันกำรผลิต
ครูในประเทศอนุภูมิภำคลุม่น้ ำโขง : 
ไทย-ลำว 

ผศ.ดร.อังคณำ ตุงคะสมติ 80,000 66 89.50 

10 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำภำวะผู้น ำ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในประชำคม
อำเซียน 

อ.ดำรุวรรณ ถวิลกำร 80,000 23 92.00 

11 
ค่ำยหุ่นยนตเ์ล็กสัญจร (Robot Tour) 
เมืองซำปำ จังหวัดหลำวกำย สำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม 

อ.นำฏกร ประมำยันต ์ 80,000 30 90.00 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

12 
กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรคศ์ิลปะ
ดินเผำในอนุภำคลุม่น้ ำโขง : ไทย-ลำว 

ผศ.ดร.สมิต  ตะกรุดแก้ว 70,000 26 95.40 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13 
The Asian Civil Engineering 
Students Exchange Project 

ผศ.ดร.กอปร ศรีนำวิน 80,000 26 92.60 

14 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (ครั้งท่ี 3) 

อ.สุพนต์ สีหำรำช 60,000 120 97.00 

15 
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

อ.วำธิส ลีลำภัทร 70,000 25 89.50 

16 วิศวกรรมเคมีสู่อำเซียน ครั้งท่ี 2 ผศ.ดร.วรินร ำไพ เศรษฐ์ธณบตุร 80,000 154 93.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

17 
กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะ
ภำษำไทย 

ผศ.ดร.มำรศรี สอทิพย ์ 200,000 216 94.00 

18 
อบรมภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศ 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

อ.อิศเรศ ดลเพ็ญ 100,000 20 96.50 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

19 
ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรแก่
ประเทศก ำลังพัฒนำในประเทศอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและประชำคมอำเซียน 

รศ.ดร.แสงโสม ประจะเนย ์ 50,000 27 84.80 

ส านักบริการวิชาการ  
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงฯ 

ผอ.ส านักบริการวิชาการ 500,000   

20 
โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะ
ภำษำไทย 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร    

21 
โครงกำรออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บรรจภุัณฑส์ ำหรับกลุม่ผูสู้งอำย ุ

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  60 92.20 

22 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่น
เรียนรูศู้นย์เด็กเล็กฯ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  22 95.26 

23 
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรพัฒนำ
และแลกเปลีย่นฯ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  16 96.50 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

24 
โครงกำรศึกษำดูงำนและแลกเปลีย่น
เรียนรูฯ้ จ.อุดรธำนี และ จ.หนองคำย 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  40 94.30 

รวมท้ังสิ้น 2,116,000 1,108 92.87  

 

ตารางที่ 14 ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  1,700,000   

1 
โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไมด้นิ และ
น้ ำโดยกำรมสี่วนร่วม ต.ยำงค ำ อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น  

ส ำนักงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

 250 98.00 

2 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเกษตร ต.ยำง
ค ำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

  350 98.00 

3 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำร
กลุ่ม องค์กร ชุมชน และสวสัดิกำรชุมชน 
ต.ยำงค ำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

  680 99.00 

4 
โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำ
กำรศึกษำบนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

  270 92.25 

5 
โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำสู่ ต.น้ ำอ้อม 
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

  650 99.00 

6 
โครงกำรประสำนงำน ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ สรุปบทเรยีน และ
ประเมินผลโครงกำร 

  130 92.00 

7 
โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนศูนย์
ประสำนงำนโครงกำร อพ.สธ. 

ส ำนักงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

   

8 
โครงกำรสัมมนำกำรส่งเสริมและพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

  14 99.00 

9 
โครงกำรจดัท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศงำน
บริกำรวิชำกำร 

    

10 
โครงกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำร ิ

  2,015 95.00 

รวมท้ังสิ้น 1,700,000 4,359 96.53 
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2.งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 

เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยส ำนักบริกำรวิชำกำร 
สร้ำงหลักสูตรอบรม และท ำกำรประชำสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุดโครงกำร ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 15 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชวีิต 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 
หลักสตูรเพิม่ศักยภำพด้ำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 212,000 53 82.86 

2 
หลักสตูรกำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส ำหรับ
พยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 268,000 67 85.61 

3 
หลักสตูรกำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล รุ่นที่ 8  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 304,000 76 85.26 

4 
หลักสตูร Program Perfomance 
Coaching in nursing รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 120,000 30 84.61 

5 
หลักสตูรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 22 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 128,000 32 82.31 

6 
หลักสตูรกำรจัดกำรทำงกำรพยำบำลเพื่อ
ควำมปลอดภัยแนวใหม่ รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 132,000 33 90.37 

7 
หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำล 
รุ่นที่ 4 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 196,000 49 83.33 

8 
หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินส ำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 9 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 270,000 45 85.01 

9 หลักสตูร Lean Management รุน่ท่ี 3 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 104,000 26 89.52 

10 
หลักสตูรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
นิเทศคลินิก รุ่นที่ 1  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 115,000 38 90.00 

11 
หลักสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรบทบำท
กำรเป็นพ่ีเลี้ยง รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 127,000 21 91.20 

12 
หลักสตูรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ รุ่นที่ 23 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 144,000 36 88.24 

13 หลักสตูร ถ่ำยภำพง่ำย ๆ by Suwat ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,100 4 95.50 

14 
หลักสตูรทิศทำงและแนวทำงด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐแนวใหมฯ่ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 220,000 55 89.60 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

15 
หลักสตูร Program Perfomance 
Coaching in nursing รุ่นที่ 2 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 520,000 13 92.31 

16 
หลักสตูรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินส ำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง รุ่นที่ 10 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 132,000 22 90.00 

17 
หลักสูตร Risk Management กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติกำรพยำบำล รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 104,000 26 84.00 

18 
หลักสตูรกำรพัฒนำกำรบันทึกทำงกำร
พยำบำล รุ่นที่ 9  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 164,000 66 83.51 

19 
หลักสตูรสมรรถนะผู้น ำทำงกำรพยำบำล 
รุ่นที่ 5 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 140,000 35 89.60 

20 
หลักสตูรกำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส ำหรับ
พยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 128,000 32 92.20 

21 
กำรพัฒนำระบบข้อมลูผู้สูงอำยุและ
ผู้สูงอำยุท่ีมภีำวะพึ่งพิงและครอบครัว 

     

22 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเพื่อพัฒนำ
หลักสตูรกำรศึกษำต่อเนื่องทำงกำร
พยำบำล 14-15  

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร  15 83.33 

รวมท้ังสิ้น 1,795,100 774 87.54 
 

ตารางที่ 16 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

1 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 1/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

8,950,440 

44 96.36 
2 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 2/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 138 95.97 
3 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 3/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 85 96.94 
4 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 4/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100 95.80 
5 โครงกำร สปชต. รุ่นท่ี 5/2561 ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 123 96.10 

6 
โครงกำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,000,000 100 86.29 

7 
โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้น ำยุคใหม่
เครือข่ำยอำเซียน รุ่นที่ 6 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 377,000 58 92.20 

8 
กลยุทธ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสดุภำพรัฐแนวใหม่ฯ พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 1 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 161,700 33 83.87 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

9 
กลยุทธ์ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรงำนพัสดุภำพรัฐแนวใหม่ฯ พ.ศ. 
2560 รุ่นที่ 2 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 284,200 58 96.40 

10 
โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลติและ
กำรบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูป 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 1,726,980 70  

11 
โครงกำรมหำวิทยำลยัประชำชน หลักสตูร
กำรฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวสัดิกำรแห่งรัฐ 

ผอ.ส ำนักบริกำรวิชำกำร 500,000 400 83.72 

รวมท้ังสิ้น 13,000,320 1,209 92.37 
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รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น  
ของส านักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
 

  ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินโครงกำรรำงวัลเชิดชเูกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดเีดน่ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ 2540/2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัล
เชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมีหน้ำที่พิจำรณำตัดสินโครงกำรที่ สมควร
ได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น ประจ ำปีงบประมำณ ซึ่ง เป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
แก่สังคมภำยใต้กำรจัดสรรงบประมำณผ่ำนส ำนักบริกำรวิชำกำร โดยใช้หลักเกณฑ์กำรตัดสินของส ำนักบริกำรวิชำกำร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุน เป็นขวัญก ำลังใจแก่คณะวิชำและหัวหน้ำโครงกำร ซึ่งเริ่มด ำเนินงำนตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นต้นมำ ซึ่งมีกำรมอบรำงวัลในงำนชื่นชมยินดีบุคลำกรดีเด่นของมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น ในแต่ละประจ ำปีงบประมำณ และผลกำรตัดสินรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น ของ
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่  17 ผลกำรตัดสินรำงวัลเชิดชูเกียรติโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมดีเด่น  ของส ำนักบริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 
สาขาวิชา คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

2560 กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ  

คณะแพทยศำสตร์ โครงกำรดูแลต่อเนื่องเพื่อ
ส่งเสริมสุขภำพชวีิตในผูป้่วย
เร้ือรังจำกโรงพยำบำลสูบ่้ำน 

นำงอุบล จ๋วงพำนชิ   

กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
เทคโนโลย ี

คณะเกษตรศำสตร์ โครงกำรงำนวันเกษตรภำค
อีสำน ประจ ำปี 2560 

รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดำ   

กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

โครงกำรประกวดสนุทรพจน์
ภำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศ 

ผศ.มำรศร ีสอทิพย์ 

2559 กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
เทคโนโลยี  

คณะวิทยำศำสตร์  โครงกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ผศ.สมเกียรติ ศรีจำร
นัย 

กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ 

คณะแพทยศำสตร์ โครงกำรควำมร่วมมือในกำร
ดูแลรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วย
ปำกแหว่งเพดำนโหว่แบบสห
วิทยำกร (Collaboration of 

ศ.บวรศิลป์ เชำวน์ชืน่ 
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ประจ าปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 
สาขาวิชา คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

Multidisciplinary care for 
cleft lip and palate) 

 กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

คณะบริหำรธุรกิจ
และกำรบัญช ี

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และตรำสนิค้ำส ำหรับ
วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม 

รศ.เพ็ญศรี เจริญวำนิช 

2560 กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ 

คณะเทคนิค
กำรแพทย์ 

โครงกำรส่งเสริมจิตอำสำเพื่อ
สุขภำพทำงกำยภำพบ ำบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมใน
ชุมชน  

ผศ.พิสมัย มะลลิำ 

กลุ่มสำขำวทิยำศำสตร์
เทคโนโลยี  

คณะเทคโนโลย ี โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำบำดำลเพื่อ
ประเมินศักยภำพกำรใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีบ่ริเวณลุ่ม
น้ ำย่อยแม่โขงแขวง
เวียงจันทน์ สปป.ลำว  

รศ.ศรัญญำ พรหม
โคตร  

กลุ่มสำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร ์

โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ
แรงงำนอีสำนก่อนกำรยำ้ยถิ่น
ไปท ำงำนตำ่งประเทศ ระยะที่ 
10 

ผศ.ดุษฎี อำยุวัฒน ์
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ภาพกิจกรรมส านักบริการวิชาการ 

  
 

 
กลไกการบริการวิชาการ กำรด ำเนิน

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  
เพื่อก ำหนดทิศทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำร 
แก่สังคม ซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรให้ควำมรู้ ถ่ำยทอด
เทค โน โลยี จ ำกองค์ ค ว ำมรู้ แ ละผลงำนวิ จั ย ข อ ง
มหำวิทยำลัยขอนแก่นโดยมุ่ งพัฒนำประชำกรของ
ประเทศให้มีสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ โดยกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำน
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ภำยในมหำวิทยำลัย และภำยใน
ส ำนักบริกำรวิชำกำร เพื่อให้กำรด ำเนินภำรกิจเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน โดยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชนตำมควำมต้องกำรของคนในชุมชน 
โดยกำรน้อมน ำพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ออกเผยแพร่สู่ชุมชน 
โดยคณำจำรย์ บุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ให้กับชุมชนภำยใต้โครงกำร
ดังกล่ำว  
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“ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

นอกจำกกำรบริกำรวิชำกำรภำยในประเทศ ส ำนักบริกำรวิชำกำรยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งด้ำนองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ให้กับประเทศในแถบอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง โดยกำรด ำเนินโครงกำรบริกำร
วิชำกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจนี สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธปิไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และรำชอำณำจักรกัมพูชำ โดยได้รับควำมร่วมมือและกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรของแต่ละโครงกำร จะมีกำรต่อยอดในกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และน ำสู่กำรถ่ำยทอดในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนเครือข่ำยในกำรขอเข้ำดูงำนหรือประ
งำนงำนต่ำง ๆ ในหมำวิทยำลัยขอนแก่นอีกด้วย 
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“หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการพยาบาล”  
   ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดหลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล เพื่อเผยแพร่แนวคิด เทคนิค วิธีกำร 
ประสบกำรณ์และแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำลจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและมำกประสบกำรณ์ จำกทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพและสมรรถนะทำงกำรพยำบำลให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์-
พยำบำล เพื่อเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร โดยใช้ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
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“อ าเภอ มข.พัฒนา”  

 กำรบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่ เพื่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในพื้นที่ เขตอ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยต ำบลบ้ำนโต้น ต ำบลขำมป้อม ต ำบลพระบุ ต ำบลหนองแวง 
ต ำบลพระยืนมิ่งมงคล เป็นกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรแบบต่อเนื่อง โดยกำรให้บริกำรวิชำกำรและองค์ควำมรู้ตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน และด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
พัฒนำตนเอง ในกำรพัฒนำพื้นที่และอำชีพของตนเอง โดยกำรบริกำรวิชำกำรเชิงบูรณำกำร และกำรเสริมสร้ำงกำร
รวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน 
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“การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
   ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมของคณะหรือหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่นที่จัดขึ้นในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส ำนักบริกำรวิชำกำร กับคณะ/หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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“เครือข่ายบริการวิชาการและการความร่วมมือเพื่อสังคม” 
  ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร  
 กับเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรด ำเนินกำรในรูปแบบเครือข่ำยบริกำร
วิชำกำร และมีกำรประชุมสำมัญของเครือข่ำย กำรน ำเสนอผลงำนบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
   ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรอบมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย โดยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนรอบ ๆ มหำวิทยำลัย โดยมีสภำกำแฟยำมเช้ำ เพื่อหำรือและประสำนงำนควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนรัฐและเอกชนร่วมกัน ซึ่งมีผลงำนกำรด ำเนินงำนร่วมกันกว่ำ 9 ปี ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของสภำกำแฟเป็นกำร
ด ำเนินงำนเชิงรุกโดยกำรพบปะชุมชน ประมำลปัญหำและหำควำมต้องกำรของชุมชนรอบมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา  
 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
 ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวิชำกำร 
 นำยบัญชำ พระพล      รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริกำร 
 นำยธวชั รัตนมนตร ี     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ 
 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย     ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนัก 
 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์      หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
 นำงวิภำดำ มีแวว      หัวหน้ำงำนแผนยทุธศำสตร์และเทคโนโลยีฯ 
 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย    หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร 
 
แหล่งข้อมูล 
 นำยธวชั รัตนมนตร ี     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ 
 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย     ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนัก 
 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์      หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
 นำงวิภำดำ มีแวว      หัวหน้ำงำนแผนยทุธศำสตร์และเทคโนโลยีฯ 
 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย    หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร 
 นำงประคอง เชียงนำงำม     นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 

นำยประภำพรณ์ ขันชัย     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ     นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์     นักวิชำกำรศึกษำ 
นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย     นักสำรสนเทศ 

 นำยณัฐพล หีบแก้ว     นักวิชำกำรศึกษำ 
 
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเลม่ 
 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย     นักสำรสนเทศ 
 นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง     เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
 
เผยแพร่ 
 เมษำยน 2562 
 




