สารจากผู้อานวยการ
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

สำนัก

บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี บ ทบำทและภำรกิ จ หลั ก

ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประเทศไทยและในกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ ำคลุ่ ม น้ ำโขง เพื่ อ ให้ ผ ลงำน
กำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
นำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำภำยในชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และดำเนิน
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community)
มีกำรวำงกรอบกำรบริหำรโดยอำศัย แนวคิด จำกแผนปฏิบัติ รำชกำร พ.ศ. 2559-2562 มหำวิท ยำลัยขอนแก่น
เสำหลักที่ 3 Culture and Care Community ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยมีกลยุทธ์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ บนพื้นฐำน เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำร ขับเคลื่อนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องตรงตำมนโยบำย เป้ำหมำย
หลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรดำเนินงำนภำยในสำนักฯ ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยใต้กองบริหำรงำนสำนักบริกำรวิชำกำร แบ่งเป็น
3 งำน คือ
1) งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำนรวมทั้งสร้ำง
เครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2) งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดทำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและดำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกร องค์กร
หน่วยงำนต่ำง ๆ
3) งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำมและประเมินผล
ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมที่สำคัญของสำนักบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ เป็ น กำรน ำข้ อ มู ล นี้ ป ระชำสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ สู่ ส ำธำรณชน อั น จะเป็ น ประโยชน์
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงต่อไป
รองศำสตรำจำรย์เกรียงไกร กิจเจริญ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

คานา
สานักบริการวิชาการ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนงำนและ
ดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
วิช ำกำรแก่ สั ง คม สอดคล้ องกับ ยุ ท ธศำสตร์ มหำวิ ทยำลั ย ขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 เสำหลั กที่ 3 Culture and Care
Community ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักบริกำรวิชำกำร มีงบประมำณทั้งสิ้น 45,062,172.50 บำท (สี่สิบห้ำล้ำนหกหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) แบ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) จำนวน 20,437,900 บำท (ยี่สิบล้ำน
สี่แสนสำมหมื่นเจ็ ดพัน เก้ำร้อยบำทถ้ว น) และงบประมำณเงินรำยได้ จำนวน 24,624,272.50 บำท (ยี่สิบสี่ ล้ำนหกแสน
สองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบำทห้ำสิบสตำงค์) ซึ่งกำรดำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม แบ่งออกเป็น 2 หมวด
งบประมำณ ได้แก่
1. หมวดงบประมำณ ม.ในกำกับ
1.1 งบดำเนินงำน ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 437,900 บำท
1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับงบประมำณจัดสรรทั้งสิ้น 20,000,000 บำท
- ดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท จำนวน 164 โครงกำรและ
ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 158 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 96.34 ยกเลิกกำรดำเนินโครงกำร จำนวน 3 โครงกำร และขอขยำย
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน จำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 3.66 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 685,028 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 92.83
2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้
2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชีวิต จำนวน 13 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 1,804,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนสี่พันบำทถ้วน) และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร คิดเป็น
ร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 439 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.10
2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จำนวน
14 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 18,520,685 บำท (สิบแปดล้ำนห้ำแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบห้ำบำทถ้วน) ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ 14 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 32,560 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.92
2.3 รำยรั บอื่น ๆ เป็ นเงิน 4,299,587.50 บำท (สี่ ล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันห้ ำร้อยแปดสิ บเจ็ดบำท
ห้ำสิบสตำงค์)
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบั บ นี้ เป็ น รำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมแผน/โครงกำรต่ำง ๆ ที่ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 นำเสนอประกอบกับ
ข้อมูลองค์กร เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเอกสำร
เผยแพร่กำรดำเนินงำน กำรกำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป
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สำนักบริกำรวิชำกำร มีชื่อเดิม “ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ก่อตั้งตำมประกำศพระรำชกฤษฎี ก ำ เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วำคม 2532 และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ศู น ย์ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำเมื่ อ วั น ที่
7 พฤษภำคม 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัย ขอนแก่น ทบวงมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2542 และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ อี ก ครั้ ง เป็ น “ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำจั ด ตั้ ง ส่ ว นรำชกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ทำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำคำรพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหำวิทยำลัย
ขอนแก่ น ปั จ จุ บั น จำกประสบกำรณ์ด้ ำนกำรบริ ก ำรวิช ำกำรที่ ยำวนำน ส ำนั กบริก ำรวิช ำกำรมีก ำรพัฒ นำเปลี่ ย นแปลง
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นำส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำรให้ เ จริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ กอปรกั บ นโยบำยผู้ บ ริ ห ำรที่ มี ทิ ศ ทำงที่ ชั ด เจน
ซึ่งจะนำพำสำนักบริกำรวิชำกำรให้มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำประเทศและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ยึดมั่นกำรส่งเสริมและดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1. เป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก ในกำรประสำนงำนและระดมทรั พ ยำกรทั้ ง ภำยในและภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น
เพื่อจัดบริ กำรให้ กำรศึกษำและอบรมแก่ป ระชำชนระดับต่ำง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ในหั วข้อวิช ำกำรและวิช ำชีพ
ที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมรู้ทักษะและค่ำนิยมต่ำง ๆ ที่จะนำไป ใช้ประโยชน์ ทั้งใน
ชีวิต ประจำวันและประกอบอำชีพ
2. ร่ วมมือกับ คณะและหน่ วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยและหน่ว ยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรให้บริกำร
แก่ชุมชน
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน
4. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
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ปฐมบทสำนักบริกำรวิชำกำร
ปรัชญำ/ปณิธำน
สำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร
เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยึดมั่นกำรส่งเสริม ดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้สมดุลและยั่งยืน

คำขวัญ
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นผู้นำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำร
อุ ทิ ศเพื่ อ สั งค ม ทั้ งร ะดั บท้ องถิ่ น ร ะดั บช ำ ติ
อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและนำนำชำติ

ประสำนสหวิทยำกำรสูช่ ุมชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของ
สำนักบริกำรวิชำกำร

วัฒนธรรมองค์กร
กระตือรือร้นต่อกำรเปลีย่ นแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบธรร
มำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับควำมคิดเห็น ทำงำนเป็นทีม มีจิตใจของกำร
บริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร

นโยบำย

อัตลักษณ์
นำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจยั เป็นฐำน เพื่อกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

ค่ำนิยมองค์กร
กำรนำองค์กรอย่ำงมีวิสยั ทัศน์ตำมแนวทำง กำรจัดกำรบริหำรที่ดี ควำม
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรและ
คู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร
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สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เป็ น สถำบั น แห่ ง กำรประสำนงำนและด ำเนิ น กำร
ให้บริกำรวิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมของมหำวิทยำลัย
โดยกำรบูรณำกำรสรรพวิ ทยำกำร จำกบุคลำกรของ
มหำวิ ท ยำลั ย พั น ธมิ ต ร เครื อ ข่ ำ ย ภู มิ ปั ญ ญำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกำรชี้นำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำ
สังคมที่ยั่งยืน
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พันธกิจ
1) พั ฒ นำส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ให้ เป็ น ศูน ย์ กลำงกำรพั ฒ นำทรัพ ยำกรมนุ ษย์ ที่ มีคุ ณ ภำพบนพื้ นฐำน
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
2) เป็นผู้ประสำนงำนและดำเนินกำรให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยร่วมขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำสังคมและเพิ่มคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
3) ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถำนที่
ปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
4) สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำเอกชน องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมและพัฒนำธุรกิจ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น

เป้ำประสงค์
1. ผลงำนกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ มี ผ ลกระทบต่อ ชุ มชน (Impact on Community) ทั้ งในแง่ ข องกำร
แก้ปัญหำและกำรพัฒนำชุมชน
2. ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำโดยใช้หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community
Model)
3. ผลงำนกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรที่ เ กิด จำกควำมร่ ว มมือ ของชุ ม ชน ภำครั ฐ และเอกชน ( Community
Participation)
4. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลิตผลจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่มีงำนวิจัย
เป็นฐำน (Research Based University)
5. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่ทำให้เกิดรำยได้
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โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนสำนักบริกำรวิชำกำร
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาสานัก
คณะกรรมการบริการวิชาการ

ผู้อำนวยกำร
คณะกรรมการบริหารสานัก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการภาคประชาชน
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำน
สำนักบริกำรวิชำกำร

หัวหน้ำงำนบริหำรและ
สื่อสำรองค์กร

หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร
- บริกำรวิชำกำร
- บริกำรฝึกอบรม

- บริหำรและธุรกำร
- กำรเงิน
- พัสดุ
- ประชำสัมพันธ์
- โสตทัศนูปกรณ์
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หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- แผนและงบประมำณ
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ติดตำมและประเมินผล
- ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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คณะกรรมกำรประจำสำนักบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ประธำนคณะกรรมกำรประจำสำนักบริกำรวิชำกำร

ผศ.ดร.ธรำ ธรรมโรจน์
รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น

คณะกรรมกำร (ระดับรองอธิกำรบดี)

คณะกรรมกำร (ระดับคณบดี)

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล
คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์

คณะกรรมกำร (ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ)

ศ.ดร.อนันต์ พลธำนี

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ

นำยมรกต พิธรัตน์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

5
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คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ประธำนกรรมกำร
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

คณะกรรมกำร

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส

รศ.ทพญ.ดร.วรำนุช ปิติพัฒน์

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษำนุรัตน์

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน

กรรมกำรและเลขำนุกำร

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นำชัยสินธุ์

นำยธวัข รัตนมนตรี

นำงวิภำดำ มีแวว

นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ

Annual Report 2019: Bureau of Academic Service

6

คณะผู้บริหำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นำยบัญชำ พระพล
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร

นำยธวัช รัตนมนตรี
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนักฯ

นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลำย
ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนักฯ
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นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
หัวหน้ำงำนบริหำรและสือ่ สำร
องค์กร

นำงวิภำดำ มีแวว
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร
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คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

รศ.อัมพน ห่อนำค

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

คณะกรรมกำร

รศ.พิศำล ศิริธร

รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม

รศ.สุภำวดี สวัสดิพรพัลลภ

ผศ.ดร.กำญจนำ ดำรำศักดิ์

อำจำรย์วีระกุล ชำยผำ

นำยวรเทพ ฉิมทิม

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผศ.นิยะดำ ห่อนำค

กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงวิภำดำ มีแวว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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คณะกรรมกำรภำคประชำชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

9

ประธำนกรรมกำร

รองประธำนกรรมกำร

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

นำยพรพิทักษ์ แม้นศิริ

นำยชำติชำย ชำธรรมำ

นำยสมใจ นำมสุดตำ

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว
ชิวพิมำย

นำงวิภำดำ มีแวว

นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดช
ทยำกุล

นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์
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กำรนำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ
ที่มำของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 13 14 16 และ 17
ซึ่งบัญ ญัติให้ ในแต่ ล ะปี ง บประมำณให้ ส่ ว นรำชกำรจั ดทำแผนปฏิบัติร ำชกำรประจำปีที่ จะต้ องเสนอต่อ รัฐ มนตรี เพื่อให้
ควำมเห็น ชอบและให้ส ำนักงบประมำณ ดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อปฏิบัติงำนให้ บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภำรกิจ
ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจใดหรือภำรกิจใดไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรี มิให้สำนัก
งบประมำณจั ดสรรงบประมำณส ำหรั บ ภำรกิจ นั้ น และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ยขอนแก่น พ.ศ.2558 มำตรำ 6
ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ประกอบกับมำตรำ 23 (1) ให้ส ภำมหำวิทยำลั ย
มีหน้ำที่กำหนดทิศทำงเป้ ำหมำยของมหำวิทยำลัย และวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติแผนพัฒ นำของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวกับ
กำรดำเนิ นตำมวัตถุป ระสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2) ให้มหำวิทยำลั ยจัดทำแผนพัฒ นำและแผนปฏิบัติกำร
ตำมระยะเวลำที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ น ำรำยละเอี ย ดจำก
กรอบแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น และได้วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ
และสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกและควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559-2562 โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยชั้นนำของโลกที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
มีบทบำทในกำรชี้นำตอบสนองควำมต้องกำรและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ
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กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร สำนักบริกำรวิชำกำร
กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้มีกำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 และวิเครำะห์
ศักยภำพของสำนักบริกำรวิชำกำร โดยกำรวิเครำะห์ศักยภำพสำนักบริกำรวิชำกำร ด้วยวิธีกำรทำ SWOT Analysis นำข้อมูล
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมท้ำทำยของในด้ำนต่ำง ๆ และผลกำรดำเนินงำน
ในรอบปีที่ผ่ำนมำร่วมพิจำรณำด้วย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดทิศทำงและเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ในเดือนสิงหำคมทุกปี
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ นำข้อมูลจำกทุกงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยเป็นโครงกำร/กิจกรรม/ที่ตอบสนองตัวชี้วัด
ซึ่งจะกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำน กรอบวงเงินงบประมำณและผู้รับผิดชอบ จำกนั้นเดือนกันยำยน ผู้บริหำรสำนักบริกำรวิชำกำร เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม ในเดือนตุลำคมของทุกปี งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ แจ้งผล
กำรพิจำรณำให้กับหัวหน้ำกลุ่มงำน เกี่ยวกับกำรอนุมัติเพื่อดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่กำหนดในปีงบประมำณนั้น ๆ จำกนั้น
งำนแผนยุ ท ธศำสตร์ ฯ จะติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติง ำนและจัด ท ำเป็ น รำยงำนสรุป ผลกำรดำเนิน งำนประจ ำปี งบประมำณ
เสนอผู้บริหำรต่อไป
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้ตระหนักถึงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ตำมวิสัย ทัศน์ และพัน ธกิจ ดังนั้น ในกำรพิจำรณำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจำปี จะมี
กำรประเมินประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร ซึ่งนอกจำกจะตรงตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรแล้ว ประโยชน์ที่ได้
ต้องมี ควำมยั่ ง ยื น ในระยะเวลำที่ เหมำะสมด้ว ย เช่น แผนกำรปรับหลั กสู ตรกำรฝึ กอบรมให้ ส อดคล้ อ งกับ ควำมต้อ งกำร
ของผู้รับบริกำร
นอกจำกนี้ สำนักบริกำรวิชำกำร มีกำรทบทวนเพื่อปรับแผนปฏิบัติกำร ทุก 6 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยำกรที่มี
อยู่และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำรประเมินควำมสำมำรถ ในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนหลักของแต่ละส่วน
งำนระหว่ำงปีงบประมำณนั้น ๆ
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ประเด็นยุทธศำสตร์สำนักบริกำรวิชำกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี
เป้ำประสงค์: กำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรเรียนรู้ และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์/โครงกำร/แนวทำงดำเนินกำร
1) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำงำนประจำไปสู่กำรวิจัย (R2R) หรือ
กำรวิจัยสถำบันให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมบุคลำกรให้มีกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและทันกำร
เปลี่ยนแปลง
3) สร้ำงบรรยำกำศและพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ดเี พื่อเอื้อต่อกำรพบปะกัน
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ำยในองค์กร
4) เชิดชูเกียรติให้แก่บคุ ลำกร/ส่วนงำนทีม่ ผี ลงำนเด่น
5) เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์
เอกสำรแนะน ำ จดหมำยข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ ออกรำยกำรวิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ สิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภำพลั ก ษณ์ ข องส ำนั ก บริ ก ำร
วิชำกำร ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทำงในกำร
ถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น
6) เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
7) เลือกคู่เปรียบเทียบเพื่อกำรประกันคุณภำพและเพื่อกำรพัฒนำที่
เหมำะสมและท้ำทำย
8) กำรจัดสรรงบประมำณเพือ่ กำรบริกำรวิชำกำรทีม่ คี วำมเหมำะสมต่อควำม
จำเป็นและสนับสนุนทิศทำงของมหำวิทยำลัย
9) บูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรบริกำรวิชำกำร

ตัวชี้วัด
- ร้ อ ยละของกำรน ำงำนประจ ำมำวิ เ ครำะห์ / สั ง เครำะห์
เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร
- จำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ตำมภำรกิจ
- มีพื้นที่/กิจกรรมเพื่อเอื้อต่อ กำรแลกเปลี่ย นเรียนรู้ภำยใน
องค์กร
- มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรกั บ ชุ ม ชน สั ง คม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่หลำกหลำย ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ
- มีระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนให้กำรประกันคุณภำพ
และกำรจักสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ
- กิจกรรมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมที่ยั่งยืนด้วยกำรบูรณำกำรผลงำนวิจัยสู่ชุมชน
เป้ำประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิช ำกำร เป็นหน่ว ยงำนที่ถ่ำยทอดและ/หรือบูรณำกำรผลกำรวิจัยและนวัตกรรมสู่ช ุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหำของแต่ละพื้นที่ และเป็นต้นแบบของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์/โครงกำร/แนวทำงดำเนินกำร
1) กำรบูรณำกำรผลกำรวิจยั นวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยให้บริกำรแก่สงั คม
2) กำรให้บริกำรฝึกอบรมวิชำชีพแก่ชมุ ชน
3) กำรเป็นต้นแบบของควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรสูส่ งั คม
4) กำรเป็นต้นแบบของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
5) โครงกำรแก้ปญั หำควำมยำกจนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
6) โครงกำรบริกำรแก้ปญั หำสังคมเร่งด่วนเฉพำะเรือ่ งแบบเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
7) สร้ำงหลักสูตรศึกษำต่อเนือ่ งเพือ่ เผยแพร่องค์ควำมรูจ้ ำก
มหำวิทยำลัยขอนแก่นแก่ผสู้ นใจ
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ตัวชี้วัด
-ร้อยละของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรสำเร็จตำมเวลำทีก่ ำหนด
-จำนวนควำมร่วมมือขององค์กรทีเ่ กิดขึน้
-จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
-จำนวนหมูบ่ ำ้ นและจำนวนครัวเรือนทีเ่ ข้ำร่วมดำเนินกำร
-จำนวนปัญหำทีไ่ ด้ดำเนินกำรบรรเทำ ปรับปรุงแก้ไข
-มีหลักสูตรศึกษำต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หลักสูตร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชำติและนำนำชำติ
เป้ำประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิช ำกำร มีเครือข่ำยควำมร่ว มมือที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชำติและนำนำชำติและ
สำมำรถทำงำนร่วมกับเครือข่ำยเพื่อให้กำรบริกำรแก่ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่ำงดี
กลยุทธ์/โครงกำร/แนวทำงดำเนินกำร
1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ/หรือ
เอกชนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กร
นำนำชำติ
2) สร้ำงชุมชนต้นแบบกำรเรียนรู้ในประเทศเพื่อนบ้ำนกำรสร้ำง
รำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพึ่งตนเอง

ตัวชี้วัด
- จำนวนเครือข่ำยภำครัฐและเอกชนทั้งระดับชำติและ
นำนำชำติที่เพิ่มขึ้น
- ควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐและ
เอกชน
- จำนวนชุมชนต้นแบบในกลุ่มประเทศอำเซียน
- รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอำเภอ มข. พัฒนำ
เป้ำประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิช ำกำร นำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่ว ยแก้ปัญ หำสังคมและให้อำเภอ มข พัฒนำเป็น
ต้นแบบของควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย หน่วยงำนของรัฐและเอกชน ในกำรแก้ไขปัญหำสังคม
กลยุทธ์/โครงกำร/แนวทำงดำเนินกำร
1) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
2) เพิม่ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ใช้เป็นต้นแบบของกำร
พัฒนำชุมชนอืน่ ๆ และเป็นห้องปฏิบตั กิ ำรสังคม (Social Lab) แก่
นักศึกษำ นักวิจยั
3) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของอำเภอ มข พัฒนำ เพือ่ ใช้เป็นต้นแบบ
ของกำรพัฒนำชุมชนอืน่ ๆ และเป็นห้องปฏิบตั กิ ำรสังคม (Social Lab)
แก่นกั ศึกษำและนักวิจยั

ตัวชี้วัด
-จำนวนผูเ้ ข้ำศึกษำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
-จำนวนนักศึกษำทีผ่ ำ่ นกระบวนกำรเรียนรูจ้ ำกห้องปฏิบตั กิ ำร
สังคม (Social Lab)
-ผลกระทบทีส่ ะท้อนจำกผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
-รำยได้และคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของชำวบ้ำนในชุมชน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรถอดรหัสภูมิปัญญำ ประเด็นปัญหำและปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของแต่ละพื้นที่และระบบ
กำรประเมินผลที่เป็นอิสระต่อกัน
เป้ำประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิช ำกำร สำมำรถสร้ำงสรรค์โครงกำรที่ช ี้นำชุมชนให้แก้ไขปัญ หำได้ตรงประเด็น และ
สำมำรถนำภูมิปัญญำมำบูรณำกำรในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนและสังคม
กลยุทธ์/โครงกำร/แนวทำงดำเนินกำร
1) สร้ำงทีมวิจัยวิเครำะห์พื้นที่เพื่อทำควำมเข้ำใจและค้นหำ
ภูมิปัญญำ ควำมต้องกำรหรือปัญหำของชุมชน
2) สร้ำงทีมวิจัยศึกษำปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของโครงกำรเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรใช้ประโยชน์และขยำยผลต่อไป
3) สร้ำงทีมประเมินผลเพื่อกำหนดตัวชี้วัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึง
ปัญหำและอุปสรรค ในเชิงคุณภำพที่สะท้อนถึงผลกระทบของแต่
ละโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง
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ตัวชี้วัด
- จำนวนและกำรกระจำยของพื้นที่ ภูมิปัญญำโจทย์/
ควำมต้องกำรใหม่
- ข้อมูลเชิงคุณภำพของปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบ
ของโครงกำรต่อชุมชน
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ควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
1. พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว
2. เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
3. สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร
4. พัฒนำวิทยำเขตหนองคำยเป็นประตูสู่อนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขง
5. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย
7. พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล
8. เป็นศูนย์กลำงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9. เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม
10. ศูนย์กลำงของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของภูมิภำค
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ประเด็นยุทธศำสตร์ สำนักบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมที่ยั่งยืนด้วยกำรบูรณำกำร
ผลงำนวิจัยสู่ชุมชน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
-

กำรถอดรหัสภูมิปัญญำ ประเด็นปัญหำและปัจจัยแห่ง
ควำมสำเร็จของแต่ละพื้นที่และระบบกำรประเมินผลที่เป็น
อิสระต่อกัน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกำร
บริกำรวิชำกำรทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติและนำนำชำติ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรบริกำรวิชำกำรทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติและ
นำนำชำติ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และอำเภอ มข.พัฒนำ
กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมที่ยั่งยืนด้วยกำรบูรณำกำร
ผลงำนวิจัยสู่ชุมชน

14

กำรนำทิศทำงแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
ทิศทำงยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำร
คณะกรรมกำร
ประจำสำนักบริกำรวิชำกำร
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

เครือข่ำย

บุคลำกร
สำนักบริกำรวิชำกำร

คณะกรรมกำรภำคประชำชน

บุคลำกร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

งบประมำณแผ่นดิน

บริกำรวิชำกำร
เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิง
สำธำรณะ
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บริกำรวิชำกำร
ตำมนโยบำย
มหำวิทยำลัยและรัฐบำล

งบประมำณเงินรำยได้

บริกำรวิชำกำร
โดยหลักสูตรกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง/หลักสูตร

บริกำรวิชำกำร
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น
จำกกำรดำเนิน งำนของส ำนักบริ กำรวิช ำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักบริกำรวิช ำกำร
ได้ดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และตำมตัวชี้วัด ตำมรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผลกำรดำเนินกำรที่ดำเนินกำรแล้ว
ประเด็นยุทธศำสตร์

จำนวน

จำนวนที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ร้อยละ

ตัวชี้วัด

34

34

100

กลยุทธ์

16

16

100

โครงกำร

28

28

100

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

2
1

2
1

100
100

โครงกำร

1

1

100

รวมทุกประเด็นยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร
ตัวชี้วัด

11

11

100

กลยุทธ์

7

7

100

โครงกำร

9

9

100

1
1
1

100
100
100

1
1
1

100
100
100

2

100

1
2

100
100

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงกำร

1
1
1

ยุทธศำสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรวิจัย

ตัวชี้วัด
1
กลยุทธ์
1
โครงกำร
1
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำสำนักบริกำรวิช ำกำรไปสู่ควำมเป็นสำกล
ตัวชี้วัด
2
กลยุทธ์
โครงกำร
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1
2

16

ผลกำรดำเนินกำรที่ดำเนินกำรแล้ว
ประเด็นยุทธศำสตร์

จำนวน

จำนวนที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ร้อยละ

ยุทธศำสตร์ที่ 8 ร่ว มส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

1

1

100

กลยุทธ์

1

1

100

โครงกำร

1

1

100

ตัวชี้วัด

15

15

100

กลยุทธ์

3

3

100

โครงกำร

12

12

100

ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่ว งใยต่อสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 10 ร่ว มสร้ำงสรรค์กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณ ฑ์ข องชุมชน
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ตัวชี้วัด

1

1

100

กลยุทธ์

1

1

100

โครงกำร

1

1

100
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กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยใต้กองบริหำรงำนสำนักบริกำรวิชำกำร
งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำร มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำร
หำควำมจ ำเป็ น ในกำรจั ด ฝึ กอบรมของหน่ ว ยงำนต่ ำง ๆ
ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
มำตรฐำนและดำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลำกร
องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดทำเอกสำรประกอบ
กำรฝึกอบรมสัมมนำ โครงกำรพิเศษเป็นโครงกำรบริกำรวิ ช ำกำรที่ ไ ด้ รั บ งบประมำณสนั บ สนุ น จำกหน่ ว ยงำน
ภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ ง จะมี รู ป แบบของกิ จ กรรม
ในโครงกำรตำมแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีกำรดำเนินงำน
หรือบริหำรโครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
คำสั่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
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งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ภำยในส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำยต่ำง ๆ
ภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรบริกำร
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจของสำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใน
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ในด้ ำ นกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล
กำรรวบรวมข้ อมูล เพื่อกำรจัดทำระบบประกัน คุณภำพ
ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เพื่อให้กำรดำเนินงำนของส ำนักฯมีประสิทธิ ภำพสูงสุด
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สำนักบริกำรวิชำกำร มีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ
และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั้งสิ้น 42 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562) บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
(โครงกำร) ร้ อ ยละ 27.90 ของบุ ค ลำกรทั้ งหมด ส ำหรั บวุ ฒิ ก ำรศึกษำบุ คลำกรส่ ว นใหญ่ ส ำเร็ จกำรศึ กษำระดั บ
ปริญญำตรี ร้อยละ 46.51 ของบุคลำกรทั้งหมด รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนบุคลำกรสำนักบริกำรวิช ำกำร จำแนกตำมประเภทตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ
กำรจัดกลุ่มบุคลำกร
ตำมประเภทตำแหน่ง

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

ปริญญำตรี

1. ผู้บริหำร

3

2

1

-

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
-

2. ข้ำรำชกำร

1

-

1

-

-

3. ลูกจ้ำงประจำ

1

-

-

-

1

4. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เปลี่ยนสภำพ

6

-

4

2

-

5. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ

4

-

3

1

-

6. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้

6

-

3

3

-

7. พนักงำนรำชกำร

1

-

-

-

1

8. ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงินรำยได้

8

-

1

5

2

9. ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร

12

-

2

9

1

42

2

15

20

5

รวม

19

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(คน)
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ข้อมูลบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลำกรสำนักบริกำรวิช ำกำร
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ผู้บริหำร
1 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
2 ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
3 นำยบัญชำ พระพล
ข้ำรำชกำร
4 นำยธวัช รัตนมนตรี
พนักงำนมหำวิทยำลัย-เปลี่ยนสภำพ
5 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
6 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
7 นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
8 นำงประคอง เชียงนำงำม
9 นำยประภำพรณ์ ขันชัย
10 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ
พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ

ตำแหน่ง

สังกัด

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร

คณะเทคนิคกำรแพทย์
คณะสัตวแพทยศำสตร์
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนักฯ

กองบริหำรงำนสำนักฯ

ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนักฯ
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร

กองบริหำรงำนสำนักฯ
งำนบริกำรวิชำกำร
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

11

นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

12

นำงสำวชลำลัย วำนมนตรี

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

13

นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
นักส่วนสำรสนเทศ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

14 นำยทิวำกร กำเจริญ
พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้
15 นำงวิภำดำ มีแวว
16 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
17

นำงรชตวรรณ พรมภักดี

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

18

นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

19

นำงสำวพัชริดำ ใหลสุข

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

พนักงำนธุรกำร

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

พนักงำนพิมพ์ดีด ส3

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

20 นำยณัฐพล หีบแก้ว
พนักงำนรำชกำร
21 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร
ลูกจ้ำงประจำ
22 นำงพรรณกร สีหำบุตร
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

ลูกจ้ำงชั่วครำว-เงินรำยได้
23

นำงสำวเสำลักษณ์ รำชำ

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

24

นำงสำววรรณภำ สีดำพล

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

25

นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

26

นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

27

นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

28

นำงสำวผ่องศรี เป้งสะท้ำน

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

งำนบริกำรวิชำกำร

29

นำยสุพันธ์ ขันตำ

พนักงำนขับรถยนต์

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

30

นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรวิชำกำร

ลูกจ้ำงชั่วครำว-โครงกำร

21

31
32

นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
นำงสำวภคปภำ เวชกิจ

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

33

นำยชำลี พรหมอินทร์

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

34

นำงสำวศิริพร สุวรรณหำร

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

35

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

36

นำงสำวจุฑำมำส จันดี

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

37

นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

38

นำยพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

39

นำงสำวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

40

นำยภำณุพงษ์ ริ้วพงศ์กุล

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

41

นำยฐกฤต อนุพล

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

42

นำยทนงศักดิ์ พิลำคำ

คนงำน

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
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กำรพัฒนำบุคลำกร
ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักบริกำรวิช ำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ลำดับ
หน่วยงำนที่จัด
หลักสูตรอบรม
จัดประชุม/อบรม/สัมมนำภำยในหน่วยงำน
1
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
โครงกำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรสำนักบริกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
วิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบและกลไกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
วันที่ 30 สิงหำคม-1 และ 20 กันยำยน 2562
ณ จังหวัดนครรำชสีมำ
2
สำนักบริกำรวิชำกำร
โครงกำรฝึกอบรม เรื่อง แนวทำงกำรป้องกัน
อัคคีภัยและกำรอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
วันที่ 17 มิถุนำยน 2562
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยำลัย ชัน้ 4 อำคำร
พิมล กลกิจและบริเวณอำคำรพระรำชทำน
ปริญญำบัตร (เดิม)
3
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเขียนคู่มือ
สำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติงำน ผลงำนเชิงวิเครำะห์ หรือ
สังเครำะห์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น”
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 2562
ณ สำนักบริกำรวิชำกำร

4

ผู้เข้ำอบรม
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร

บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร

1.นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
2.นำงประคอง เชียงนำงำม
3.นำงวิภำดำ มีแวว
4.นส.ประภำพร ปิ่นใจ
5.นำยประภำพรณ์ ขันชัย
6.นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ
7.นส.ลลดำ สินธุพันธ์
8.นส.นิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล
9.นำยทิวำกร กำเจริญ
10.นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
11.นส.กำญจนำ บุศรีคำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
สำนักบริกำรวิชำกำร

โครงกำรพัฒนำองค์กร Organization
บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
Development : OD)
วันที่ 2-5 พฤษภำคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต
5
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร โครงกำรจัดกำรควำมควำมรู้และแลกเปลีย่ น บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
เรียนรู้ (KM) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กำรจัดประชุม/อบรม/สัมมนำภำยนอกหน่วยงำน
1
หลักสูตร สร้ำงสื่อสิ่งพิมพ์และวำรสำรด้วย
นำงสำวภคปภำ เวชกิจ
Adobe InDesignระหว่ำงวันที่ 4 - 6 มีนำคม
2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อำคำรสำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ลำดับ
หน่วยงำนที่จัด
2
สภำข้ำรำชกำร พนักงำนและ
ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่
20

23

หลักสูตรอบรม
ประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติสำหรับบุคลำกร
สำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 11
“ทองกวำววิชำกำร’62”:ส่งเสริมงำนวิจัย
พัฒนำงำน พัฒนำองค์กร” ระหว่ำงวันที่ 2021 มิถุนำยน 2562 ณ สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงกำรสัมมนำ “เปิดโลกสู่ NETWORK
CABLINK FOR FUTURE”
วันที่ 8 มีนำคม 2562 ห้องฝึกอบรม ชั้น 4
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้เข้ำอบรม
1.นำงวิภำดำ มีแวว
2.นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

3

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1.นำยทิวำกร กำเจริญ
2.นำยชำลี พรหมอินทร์

4

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

กำรอบรมสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรจัดซื้อ นำงประคอง เชียงนำงำม
จัดจ้ำงอย่ำงมืออำชีพ ระหว่ำงวันที่ 12-13
กรกฎำคม 2562 ณ โรงแรมอัลวำเรซ (เทพ
นคร) จังหวัดบุรีรมั ย์

5

กองทรัพยำกรบุคคล มข.

6

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเพิ่มขีด
นำงสำวอุมำพร ปำลสำร
ควำมสำมำรถของบุคลำกรเครือข่ำยบริหำร
งำนบุคคลให้พร้อมต่อกำรทำงำนในอนำคต
วันที่ 10 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุม
มุจรินทร์ ชั้น 6 อำคำรพิมล กลกิจ และวันที่
19-22 กรกฎำคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงกำรกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
นส.นิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทำงกำรเกษตร
วันที่ 22 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมอวำนี
จ.ขอนแก่น

7

กองทรัพยำกรบุคคล มข.

โครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่สำยสนับสนุน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น วันที่ 30-31 กรกฎำคม
2562 ณ ห้องประชุมสัมมนำ 1 อำคำรเพียร
วิจิตร ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มข.

1.นำยภำนุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
2.นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง
3.นำงสำวศิริพร สุวรรณหำร
4.นำยฐกฤต อนุพล

8

กองทรัพยำกรบุคคล มข

โครงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรกับกำรเขียน
ผลงำนสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน
วันที่ 13-14 และ19 สิงหำคม 2562
ณ ห้องประชุมสิริคณ
ุ กำร 3 ชั้น 2

นส.นิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล

9

กองทรัพยำกรบุคคล มข.

โครงกำรขับเคลื่อนควำมสุขของบุคลำกร
1.นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU Drive Happy) 2.นำงสำวอุมำพร ปำลสำร
WoW! & Happy KKU 2019: แชร์แอนด์ชวน
(go together)
วันที่ 25 กันยำยน 2562
ณ วำรีวัลเล่ย์ รีสอร์ทแอนด์เรสเตอรองค์
จ.ขอนแก่น
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งบประมำณสำนักบริกำรวิชำกำร
งบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ)
ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562
2560

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561

2562

437,900
20,000,000
20,437,900.00

437,900
20,000,000
20,437,900.00

437,900
20,000,000
20,437,900.00

ประเภทงบประมำณ
งบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ)
- งบดำเนินงำน
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562
ตำรำงที่ 6 รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ได้รับจัดสรร

เงินที่ใช้ไป

คงเหลือ

437,900.00

436,288.90

1,611.10

ร้อยละของ
เงินคงเหลือ
0.37

10,723,000.00

10,035,584.21

687,415.79

6.41

2.2 สำนักบริกำรวิชำกำรได้รับจัดสรร

9,277,000.00

9,271,201.54

5,798.46

0.06

รวม

20,437,900.00

19,743,074.65

694,825.35

3.40

รำยกำร
1.งบดำเนินกำร
2.โครงกำรบริกำรวิชำกำร
2.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น
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งบประมำณเงินรำยได้
ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562
ประเภทงบประมำณ

2560
25,495,384.31

งบประมำณเงินรำยได้

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561
22,672,896.05

2562
24,624,272.50

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบงบประมำณเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562
ตำรำงที่ 8 แสดงรำยรับงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
รำยกำร

ได้รับจัดสรร

1. รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้
1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก
2. รำยรับโอนจำกมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนอื่น

เงินที่ใช้ไป

คงเหลือ

ร้อยละของ
เงินคงเหลือ

23,654,722.41

969,550.09

3.94

23,654,722.41

969,550.09

3.94

1,804,000.00
18,520,685.00
4,159,587.50

3. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพย์สนิ (ค่ำเช่ำห้องประชุม)

140,000.00

รวม

24,624,272.50

ตำรำงที่ 9 แสดงรำยจ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
รำยกำร
1. ค่ำจ้ำงเงินเดือนบุคลำกร
2. ค่ำใช้จ่ำยจำกงบดำเนินงำน
3. ค่ำใช้จ่ำยจำกงบอุดหนุนทั่วไป
4. ค่ำครุภณ
ั ฑ์
5. เงินโอนให้หน่วยงำนอื่น
รวม

25

ได้รับจัดสรร
2,154,591.60
396,586.94
20,388,293.87
480,770.00
224,980.00
23,654,722.41
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เงินกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยฯ-สำนักบริกำรวิชำกำร
ยอดยกมำตั้งแต่ปี 2550-2561 จำนวน 1,793,128.77 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นสำมพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบแปดบำทเจ็ดสิบเจ็ดสตำงค์)

เงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2562
ตำรำงที่ 10 แสดงเงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2562
ปีงบประมำณ

จำนวนเงิน

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

5,146,501.54

5,863,572.18
7,334,414.74
9,039,727.94
13,083,297.64
24,738,798.42
30,729,277.08

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบทุนสำรองสะสมของสำนักฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2562
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แผนและผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

งบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ)
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หมวดเงินงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บำท มีกำรจัดสรรออกตำมชุดโครงกำรจำนวน
4 ชุดโครงกำร ซึ่งมีแผนและผลกำรดำเนินโครงกำรดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 11 ชุดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนกำรวิจัยจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นสู่ช ุมชน
ลำดับที่

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

ผศ.ศักรินทร์ นนทพจน์

50,000

59

89.00

อำจำรย์ปรมำภรณ์ วีระพันธ์

50,000

112

92.20

ชื่อโครงกำร

คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร วิทยำเขตหนองคำย
1

เศรษฐศำสตร์สู่ชุมชน

2

“นิติศำสตร์ สำน-สร้ำง ชุมชน”

คณะศิลปศำสตร์ วิทยำเขตหนองคำย
3

ศิลปศำสตร์สัญจรเพื่อควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ

อำจำรย์มำลีรตั น์ กะกำรดี

50,000

224

90.00

4

กำรทำสมุดสร้ำงสรรค์ด้วยเทคนิค
งำนอนุรักษ์หนังสือ

อำจำรย์มัชฌิมำ วีรศิลป์

50,000

52

89.60

ผศ.มัลลิกำ จันทรังษี

75,000

46

95.00

ผศ.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

75,000

33

85.00

ผศ.ปโยธร อุรำธรรมกุล

75,000

ผศ.ชญำดำ สุระวนิชกุล

75,000

64

90.00

ผศ.นงรำม เหมือนฤทธิ์

100,000

232

88.60

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ วิทยำเขตหนองคำย
5

6
7

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์จำกพืชท้องถิ่น
สำหรับผู้ประกอบกำร
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูป
ผลไม้อบแห้งสู่ชุมชน
ค่ำยบริกำรวิชำกำรพี่สอนน้อง

8

ค่ำยเรียนรู้วิทยำศำสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศำสตร์ (ASE Learning
Camp)
9 สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
(Science Week)
สำนักงำนวิทยำเขตหนองคำย

27

กันเงินเหลื่อมปี

10

งำนสัปดำห์วิชำกำร ประจำปี 2562

ผศ.เกียรติ แสงอรุณ

250,000

12,650

96.60

11

ส่งเสริมสุขภำพชุมชนคนหนองคำย

อดิพงษ์ ไชยสิทธิ์

90,000

360

90.00
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ลำดับที่

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

อำจำรย์ภำณินี นฤธำรำดลย์

80,000

112

88.60

ผศ.นุศรำ สุระโคตร

78,000

105

92.00

ศ.ยุพำ หำญบุญทรง

75,000

72

82.00

75,000

73

97.00

300,000

541,180

98.50

ชื่อโครงกำร

วิทยำลัยนำนำชำติ
12

กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่สำกลกับกำรมีส่วนร่วมของ
คนในท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยี
13 กำรบริกำรวิชำกำรตัวอย่ำงหินเพื่อ
กำรศึกษำแก่โรงเรียนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะเกษตรศำสตร์
14

กำรทำฟำร์มแมลงสวยงำมที่มีมลู ค่ำ
ทำงเศรษฐกิจเพื่อกำรส่งออก

15

กำรใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมแมลง รศ.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
ศัตรูพริก เพื่อกำรผลิตพริกปลอดภัย
อย่ำงครบวงจร
งำนวันเกษตรภำคอีสำน 2562
รศ.วุฒิไกร บุญคุ้ม

16
17

เทคโนโลยีกำรผลิตมันสำปะหลังและ
กำรจัดกำรปุ๋ยหมักแบบเติมอำกำศ

ผศ.กิริยำ สังข์ทองวิเศษ

75,000

55

80.00

18

เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผลนอกฤดู
เทคโนโลยีกำรเพิ่มปริมำณและ
คุณภำพผลผลิตไม้ผล

อำจำรย์สมยศ มีทำ
อำจำรย์รำไพ นำมพิลำ

75,000
75,000

74
57

91.20
92.00

75,000

97

95.40

75,000

63

95.00

ผศ.อรัญ จันทร์ลุน

70,000

142

92.60

อำจำรย์นริศร นำงำม

70,000

19

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
20
21

พัฒนำศักยภำพอำสำสมัครเยำวชน ผศ.กำญนิถำ ครองธรรมชำติ
เพื่อเฝ้ำระวังคุณภำพน้ำ
กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร
ผศ.ชัชวำล กีรติวรสกุล
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำร
ปัญหำเหตุรำคำญตำม พรบ.กำร
สำธำรณสุข

คณะสัตวแพทย์ศำสตร์
22
23

กำรจัดกำรสุขภำพเต้ำนมและ
คุณภำพน้ำนมดิบในฟำร์มโคนมรำย
ย่อยแบบยั่งยืน
กำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อมใน
ป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ปีกพื้นเมือง
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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ยกเลิกโครงกำร

28

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

24

กำรติดตำมสถำนภำพฟำร์มปลอด
โรคและเฝ้ำระวังโรคบรูเซลลำของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

อำจำรย์ศริญญำ ฤกษ์อยู่สุข

75,000

173

91.00

25

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยง
และกำรใช้ยำสัตว์น้ำอย่ำงถูกวิธีเพือ่
กำรผลิตปลำดุกบ่อดินอนำมัย

ผศ.คณิต ชูคันหอม

75,000

100

95.20

75,000

64

90.00

75,000

150

92.20

150,000

1,422

94.50

75,000

52

100.00

75,000

56

89.50

75,000

20

92.40

75,000

30

90.00

58,000

56

94.00

ผศ.โชคชัย ยืนยง

75,000

52

92.20

ผศ.จตุภูมิ เขตจัตุรสั

75,000

112

95.50

26

กำรศึกษำควำมชุกของโรคท็อก
อำจำรย์ปำณิสรำ คุณกิตติ
โซพลำสม่ำ (Toxoplasmosis) ใน
แมวบ้ำนที่เลี้ยงอยู่ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น
27 กำรให้ควำมรูด้ ้ำนกำรใช้สมุนไพร
รศ.ไพรัตน์ ศรแผลง
ท้องถิ่นและกำรประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
ประสิทธิภำพสูงเพื่อกำรเลี้ยงและ
ดูแลสุขภำพสัตว์ แก่ผู้นำชุมชน
เยำวชน และเกษตรกร ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
28 ค่ำยบูรณำกำรทำงสัตวแพทย์ครั้งที่
ผศ.สุวิทย์ อุปสัย
15
29 กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั
อำจำรย์ธนิกุล ศรีธัญรัตน์
บ้ำ
30 กำรหน่วยเคลื่อนที่ออกรับรับบริจำค อำจำรย์นริชสรำ เลิศชัยสถำพร
เลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ของโรงพยำบำล
สัตว์ มข.
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
31

กำรผลิตเครื่องเรือนสำหรับผู้ป่วย
ผศ.สุรกำนต์ รวยสูงเนิน
และผูส้ ูงอำยุที่มภี ำวะติดเตียง
ใน ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32 กำรผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ อำจำรย์อภิญญำ อำษำรำช
ที่มีภำวะติดเตียงใน อ.ปัว จ.น่ำน
33 กำรสำรวจรังวัดมรดกสถำปัตยกรรม ผศ.อธิป อุทัยวัฒนำนนท์
พื้นถิ่นแบบ Vernadoc จังหวัด
หนองคำย
คณะศึกษำศำสตร์
34
35

29

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์ศึกษำ เพื่อชุมชน
วิทยำศำสตร์ศึกษำในอำเซียน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจยั
ชั้นเรียนสำหรับครูประจำกำรใน
ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ลำดับที่

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

75,000

35

90.20

75,000
75,000
75,000

110
33
322

94.20
92.00
95.60

75,000

161

92.20

75,000

142

91.10

75,000

40

90.00

75,000
50,000

62
81

89.90
86.60

60,000

673

87.50

75,000

37

92.20

75,000

65

90.50

75,000

120

89.60

70,000

66

94.00

ผศ.สมเกียรติ ศรีจำรนัย

300,000

112,000

95.60

อ.ชิณณวรรธน์ ตั้งกำญจนวงศ์

141,000

342

88.00

ผศ.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

75,000

33

92.00

อำจำรย์จรี ะยุทธ เวทย์วีระ
พงศ์

75,000

74

92.20

ผศ.ธนพฤกษ์ ชำมะรัตน์

75,000

224

94.40

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

36

ค่ำยหุ่นยนต์เล็ก เมืองซำปำ ประเทศ
อ.นฎกร ประมำยนต์
เวียดนำม
คณะศิลปกรรมศำสตร์
37 ดนตรีกับชุมชน ในศตวรรษที่ 21”
ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์
38 รถไฟสำยศิลปะ
อำจำรย์เจด็จ ทองเฟื่อง
39 ศิลปกรรมสัญจรสู่ชมชน
อำจำรย์ปรีชำวุฒิ อภิระติง
40

กำรพัฒนำศักยภำพทำงดนตรีไทยแก่
ผศ.จตุพร สีม่วง
เยำวชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
41 ค่ำยเด็กสร้ำงเกม "จำกเด็กติดเกม
ผศ.ภำณุพงษ์ วันจันทึก
สู่เด็กสร้ำงเกม"
42 ค่ำยเยำวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อำจำรย์ชวิศ ศรีจันทร์
ครั้งที่ 15
43 มอดินแดงรักษ์พลังงำน
รศ.รัชพล สันติวรำกร
44 กำรใช้ระบบหุ่นยนต์ในกำรเกษตร ผศ.ขวัญตรี แสงประชำธนำรักษ์
เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
คณะวิทยำศำสตร์
45 ดำรำศำสตร์ฤดูหนำวแก่โรงเรียนใน อำจำรย์ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
46 กำรวิเครำะห์องค์กรด้วยข้อมูลและ
รศ.วิชดุ ำ ไชยศิวำมงคล
สำรสนเทศสถิติในยุค Big Data
47 คณิตศำสตร์ขั้นสูงและกำรทำ
ผศ.คำสิงห์ นนเลำพล
โครงงำนคณิตศำสตร์สำหรับครูใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
48 กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงด้ำน
ผศ.กัลยำ กองเงิน
วิทยำศำสตร์
49 ค่ำยเยำวชนชีววิทยำครั้งที่ 25
ผศ.กัลยำ ศรีประทีป
50
51
52

สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
ประจำปี พ.ศ. 2562
ค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจรคณะ
วิทยำศำสตร์ ครั้งที่ 33 (Science
Tour'33)
นักพฤกษศำสตร์รุ่นเยำว์

53

กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนทำง
คณิตศำสตร์ด้วยโปรแกรม
GeoGebra
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
54

กำรพัฒนำสังคมชุมชนเมืองและชำน
เมืองอย่ำงยั่งยืน - นวัตกรรมสังคม
เมืองปลอดบุหรี่
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ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

55

กำรให้ควำมรูด้ ้ำนธรรมำภิบำลแก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และเครือข่ำยภำคประชำ
สังคม

รศ.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

75,000

112

89.50

56

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดำเนินงำน
ของสภำองค์กรชุมชน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.สถำพร เริงธรรม

75,000

281

86.60

ผศ.ชัจคเณค์ แพรขำว

75,000

362

92.20

75,000

25

88.80

75,000

46

92.50

75,000

32

96.50

50,000
50,000

58
128

92.20
93.50

80,000

765

91.10

60,000

835

96.50

คณะพยำบำลศำสตร์

57

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และฝึกทักษะ
กำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำนกรณีเกิด
ภำวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ให้แก่
นักเรียน นักศึกษำ ครู และประชำชน
ทั่วไป ในชุมชนเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
68

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และตรำสินค้ำ อำจำรย์กัมปนำท ศิริโยธำ
สำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม
59 นวัตกรรมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ผศ.ฐิรชญำ ชัยเกษม
เชิงอำหำร (Gastronomy Tourism)
เพื่อชุมชนตำบลโพธิ์สยั อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด
60 กำรยกระดับผู้ประกอบกำร
รศ.เพ็ญศรี เจริญวำนิช
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) สู่ธุรกิจ SMEs
คณะทันตแพทยศำสตร์
61
62

63
64

อำจำรย์ปฏิมำพร พึ่งชำญชัยกุล
ยิ้มสดใส ฟันไม่ผุ ปี พ.ศ. 2562
ศูนย์รักษำผู้ป่วยปำกแหว่งเพดำนโหว่
ผศ.พูนศักดิ์ ภิเศก
และผูป้ ่วยที่มีปัญหำสุขภำพช่องปำก
เรื้อรัง
โครงกำรหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ผศ.ภัทรมน รัตนำพันธุ์
คณะทันตแพทยศำสตร์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพช่องปำก
อำจำรย์วิไลพร สุตันไชยนนท์

สำนักบริกำรวิชำกำร
65
66

31

โครงกำรอำนวยกำรและบริหำร
จัดกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนวำรสำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

1,000,000

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

100,000

Annual Report 2019: Bureau of Academic Service

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

6,722,000

675,413

91.68

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผล

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

ผศ.วัลภำ ถมยำ

78,000

93

94.20

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

68

สนับสนุนเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร
อุดมศึกษำ
โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติโครงกำร
บริกำรวิชำกำรดีเด่น

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

100,000

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

40,000

69

รวม
ตำรำงที่ 12 ชุดโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

คณะบริหำรธุรกิจ วิทยำเขตหนองคำย
1

สร้ำงวินัยกำรออมเงินสู่ชุมชน
ต้นแบบตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ฯ วิทยำเขตหนองคำย
2
3

กำรส่งเสริมสุขภำพและควำมรู้เรื่อง อำจำรย์อัครำนี ทิมินกุล
กำรออกกำลังกำยด้วยมวยไทยใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษำ
โครงกำรผลิตนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์ อำจำรย์กรกนก ไชยเสน

78,000

ยกเลิกโครงกำร

78,000

99

94.00

78,000

87

96.50

150,000

149

98.00

78,000

104

92.00

สำนักงำนวิทยำเขตหนองคำย
4

ค่ำยวิชำกำรเพื่อชุมชุน

อำจำรย์วรเทพ ฉิมทิม

สำนักงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
โครงกำรจัดทำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อำจำรย์พิมพ์พิศำ กุลนินวอแพง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ปีที่3
6 โครงกำรสนับสนุนงำนสนอง
ผศ.จุฑำพร แสวงแก้ว
พระรำชดำริ สวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน ปีที่ 2
คณะแพทยศำสตร์
5

7

กำรนำภูมิปญ
ั ญำไทยมำประยุกต์ใช้
เพื่อรักษำโรคอย่ำงเต็มศักยภำพของ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย

อำจำรย์เอมอร ปำสำทัง
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80,000

ยกเลิกโครงกำร

32

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

8

รศ.เบญจมำศ พระธำนี

120,000

183

95.50

9

อำจำรย์ทองคำ วงษ์
พระจันทร์
รศ.ศักดำ ดำดวง

80,000

110

85.00

80,000

100

85.00

รศ.พรรณี ปึงสุวรรณ

78,000

16

92.00

รศ.อรวรรณ บุรำณรักษ์

78,000

48

100.00

ผศ.พิศมัย มะลิลำ

78,000

115

91.70

ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถำพร

78,000

10

92.60

ผศ.สจี กัณหำเรียง

78,000

39

90.50

ผศ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอำด

75,000

48

92.50

78,000

22

89.30

รศ.สิทธิพล อำจอินทร์

70,000

34

92.60

รศ.อังคณำ ตุงคะสมิต

70,000

40

92.00

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบสุขภำพหู
คอ จมูก โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมชอง
ชุมชนแบบต่อเนื่องระยะยำว
คณะเภสัชศำสตร์
อันตรำยจำกกำรใช้สำรกำจัดศัตรูพืช
(ต.บ้ำนกง)
10 อันตรำยจำกกำรใช้สำรกำจัดศัตรูพืช
(ต.ศิลำ)
คณะเทคนิคกำรแพทย์
11

กำรบูรณำกำรจัดกำรควำมรู้
ปรับเปลียนพฤติกรรมและโครงสร้ำง
สภำพบ้ำนในกำรดูแลผู้สูงอำยุ
12 กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะอย่ำงพอเพียง
ด้วยนวัตกรรมทำงกำยภำพบำบัด
แบบองค์รวม
13 ส่งเสริมสุขภำพทำงกำยภำพบำบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน
คณะเกษตรศำสตร์
14

15

กำรใช้เทคโนโลยีกำรหมักในกำรผลิต
อำหำรสัตว์น้ำต้นทุนต่ำเพื่อกำร
พึ่งพำตนเองของกลุ่มผู้เลีย้ งปลำบ้ำน
หนองนำงขวัญ
เทคโนโยโลยีกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง

คณะสัตวแพทยศำสตร์
16

กำรผลิตยำสำหรับสัตว์เพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
17

กำรผลิตเฟอร์นเิ จอร์สำหรับผู้ป่วย อำจำรย์ชลวุฒิ พรหมสำขำ ณ
และผูส้ ูงอำยุที่มภี ำวะติดเตียง ใน ต.
สกลนคร
นำอ้อ อ.เมือง จ.เลย
คณะศึกษำศำสตร์
18

19

33

กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐำนและค่ำนิยมที่สำคัญต่อ
ควำมเป็นพลเมืองอำเซียนของ
นักเรียนฯ
กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำครูสู่
ประชำคมอำเซียน
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หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

20

ผศ.ดำรำรัตน์ คำภูแสน

95,000

35

92.00

21

รศ.อัมพรพรรณ ธีรำนุตร

78,000

65

94.20

ผศ.อโนมำ รัตนะเจริญธรรม

50,000

1,723

92.20

78,000

164

89.90

160,000

752

92.30

98

95.45

27

90.12

30

92.50

30

92.60

20

94.00

20

89.50

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กำรยกระดับมำตรฐำนด้ำน
ภำพลักษณ์และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
โอท็อป ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
คณะพยำบำลศำสตร์
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรป้องกัน
และชะลอโรคไตเรื้อรังแก่ประชำชน
ในพื้นที่ตำบลศิลำ
คณะทันตแพทยศำสตร์
22

วันทันตสำธำรณสุขแห่งชำติ

23

กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกผูส้ ูงอำยุ อำจำรย์รัชฎำ น้อยสมบัติ
และกลุม่ ที่ต้องกำรพิเศษ พื้นที่ศิลำ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
24 โครงกำรหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
ผศ.ภัทรมน รัตนำพันธุ์
คณะทันตแพทยศำสตร์
สำนักบริกำรวิชำกำร
25

โครงกำรอำนวยกำรและบริหำร
จัดกำร
กำรติดตำมแลประเมินผลโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

2,000,000

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

100,000

27

กำรถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

150,000

28

กำรหำควำมต้องกำรของชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อำเภอ มข.พัฒนำ

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

50,000

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

640,000

26

29
30
31
32
33
34

โครงกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
บริหำรจัดกำรทีด่ ีโรงเรียนผู้สูงอำยุ
โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรชุมชน
ต้นแบบฯ ต.ขำมป้อม อ.พระยืน
จ.ขอนแก่น
โครงกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
บริหำรจัดกำรทีด่ ีโรงเรียนผู้สูงอำยุ
(พื้นที่พระยืนมิ่งมงคล)
โครงกำรศึกษำดูงำนกำรพัฒนำเชิง
พื้นที่แบบองค์รวม
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเลี้ยง
แพะตำมหลักวิชำกำร
โครงกำรส่งเสริมกำรเลีย้ งสัตว์น้ำและ
กำรทำประมงน้ำน้อย
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34

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

35

โครงกำรกำรพัฒนำเกษตรปลอดภัย
ด้วยกำรบูรณำกำรแบบสหสำขำ
ระยะที่ 2
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเลี้ยง
แพะของฟำร์มเกษตรกรรำยย่อยฯ
โครงกำรพัฒนำกำรเกษตรปลอดภัย
ต.หนองแวง
โครงกำรชุมชนต้นแบบฯ
6 ชุมชนหลัก
ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

36
37

38
39
40
41

42
43
44

45
46
47
48
49
35

โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพในกำรบริโภคปลำดิบ
โครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่
เหมำะสมในชุมชน
โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
โครงกำรกำรส่งเสริมอำชีพ กำรทำไม้
กวำดจำกขวดพลำสติก
ต.บ้ำนกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

180,000

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

722,000

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

30

89.90

30

90.60

15

90.10

62

90.25

70

89.50

138

92.40

120

89.95

40

90.50

112

89.60

165

96.40

20

93.04

34

98.00

414,000

โครงกำรจัดกำรกองทุนฌำปนกิจของ
ชุมชน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่ำย
กิจกรรมสร้ำงสรรค์เยำวชน "พี่สอน
น้อง"
โครงกำรกำรทำพิมเสนน้ำและ
ยำหม่อง
ต.หนองกอมเกำะ จ.หนองคำย

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

488,000

ต.บ้ำนโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

642,000

โครงกำรผลิตภัณฑ์ข้ำวตำมมำตรฐำน
GAP
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดและ
กำรใช้น้ำหมักชีวภำพเพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำตำบล
บ้ำนโต้น
โครงกำรแลกเปลี่ยนกำรประยุกต์ใช้
ช่องสำริกำโมเดลฯ
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยสั่งตัดและ
กำรใช้น้ำหมักชีวภำพเพื่อลดต้นทุน
กำรผลิต ครั้งที่ 2

ผู้รับบริกำร

15
80

92.52
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ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

50

กำรพัฒนำเกษตรปลอดภัยด้วย
กำรบูรณำกำรแบบสหสำขำวิชำ

10

95.14

51

โครงกำรศึกษำดูงำน "กำรปลูกผัก
ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้อย่ำง
ยั่งยืน
กำรพัฒนำเกษตรปลอดภัยด้วย
กำรบูรณำกำรแบบสหสำขำวิชำ
โครงกำรแปลงสำธิกำรทำนำแบบนำ
โยนกล้ำ
โครงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กลุ่มปลูกผักปลอดภัย
โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบฯ
โครงกำรกำรพัฒนำกำรเกษตร
ปลอดภัยด้วยกำรบูรณำกำรแบบสห
สำขำวิทยำ ระยะที่ 2
ต.เมืองเพีย อ.บ้ำนไผ่ จ.ขอนแก่น

25

98.25

83

95.23

30

93.30

58

94.52

30

94.00

90

97.14

105

98.72

82

92.60

โครงกำรสุขภำพปลอดภัย ห่ำงไกล
สำรเคมี
โครงกำรประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย

94

90.00

35

92.20

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้ำนกำร
บริหำรจัดกำรดีระดับประเทศ
โรงเรียนผูส้ ูงอำยุ
โครงกำรช่วยชีวิตเด็กในภำวะฉุกเฉิน

100

90.50

35

94.00

โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เพื่อยกระดับวิสำหกิจชุมชนเทศบำล
เมืองศิลำ

130

96.60

52
53
54
55
56

57
58
59
60

61
62

63
64
65
66

โครงกำรสร้ำงประติมำกรรมท้องถิ่น
ประชำสัมพันธ์จัดกำรท่องเที่ยว
โครงกำรจัดตั้งค่ำยสร้ำงสรรค์
เยำวชน "พี่สอนน้อง"
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้ำนกำร
บริหำรจัดกำรดีระดับประเทศ
โรงเรียนผูส้ ูงอำยุนำพู่
โครงกำรจัดตั้งค่ำยสร้ำงสรรค์
เยำวชน "พี่สอนน้อง"
ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รวม
บ้ำนโนนม่วง)
โครงกำรวำดภำพให้น้อง
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ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

644,000

469,000

36

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

โครงกำรชุมชนต้นแบบฯ
6 ชุมชนรอง
ชุมชนต้นแบบฯ (A)

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

100,000

ชุมชนต้นแบบฯ (B)

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

875,000

รวม

9,518,000

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

6,099

92.78

ตำรำงที่ 13 ชุดโครงกำรควำมร่ว มมือทำงวิช ำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและประชำคมอำเซียน
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

คณะศิลปศำสตร์ วิทยำเขตหนองคำย
1 กระบวนทัศน์ใหม่กำรบริหำรและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในเขตอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ำโขง

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผล

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

อำจำรย์สิทธิชัย สอนสุภี

75,000

132

95.20

80,000

63

90.50

100,000

82

96.40

100,000

27

80.00

60,000

62

92.40

80,000

72

96.60

80,000

40

92.00

คณะแพทยศำสตร์
2 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
อำจำรย์ชวลิต วงศ์พุทธะ
ผ่ำตัดหัวใจชนิดเปิดไทย - ลำว ครั้ง
ที่ 7 (7th KKU - MAHOSOT CVT
MEETING)
3 กำรบริกำรวิชำกำรควำมร่วมมือใน
ศ.บวรศิลป์ เชำวน์ชื่น
กำรดูแลรักษำผูป้ ่วยปำกแหว่งเพดำน
โหว่ที่สมบูรณ์แบบในสำธำรณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนำม
4 กำรบริกำรวิชำกำรควำมร่วมมือใน
รศ.ธีรพร รัตนำเอนกชัย
กำรดูแลรักษำผูป้ ่วยหู คอ จมูก กำร
ฟื้นฟูสมรรถภำพกำรพูด กำรกลืน ที่
สปป.ลำว
คณะเทคโนโลยี
5

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
อำหำรหมักดองสำหรับนักศึกษำและ
ผู้ประกอบกำรในประเทศเวียดนำม
คณะศึกษำศำสตร์
6

7

37

รศ.พรเทพ ถนนแก้ว

กำรผลิตและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรี ะกุล
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
(Learning Management System,
LMS) สำหรับครู
กำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร อำจำรย์สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
เพื่อใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำวิชำชีพ
ครู สปป.ลำว
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ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

8

กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำภำวะ อำจำรย์ดำวรุวรรณ ถวิลกำร
ผู้นำของผู้บริหำรสถำนศึกษำใน
ประชำคมอำเซียน
คณะศิลปกรรมศำสตร์
9
10

กำรพัฒนำศักยภำพเชิงสร้ำงสรรค์
ผศ.สมิต ตะกรุดแก้ว
ศิลปะดินเผำ
มหกรรมละครและกำรแสดงร่วมสมัย อำจำรย์พชญ อัคพรำหมณ์
ไทย-อำเซียน

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละควำมพึง
พอใจ

80,000

30

92.20

80,000

20

89.20

80,000

622

95.60

คณะวิศวกรรมศำสตร์
11

The Asian Civil Engineering Stuรศ.กอปร ศรีนำวิน
dents Exchange Project
12 ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรพัฒนำ อำจำรย์วำธิส ลีลำภัทร
โปรแกรมแอนดรอยด์
13 วิศวกรรมเคมีสู่อำเซียน
ผศ.วรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
14
15

16

กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะ
ภำษำไทย
อบรมภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงประเทศ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
เพื่อกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร
อบรมภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงประเทศที่เมืองย่ำงกุ้ง ประเทศ
เมียนมำร์

80,000

กันเงินเหลื่อมปี

70,000

37

92.50

80,000

36

87.70

ผศ.มำรศรี สอทิพย์

200,000

304

96.20

อำจำรย์อิศเรศ ดลเพ็ญ

100,000

14

92.00

อำจำรย์อุมำรินทร์ ตุลำรักษ์

100,000

27

94.20

อำจำรย์อำนนท์ คำวรณ์

80,000

15

86.60

รศ.แสงโสม ประจะเนย์

80,000

26

90.20

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
17

กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมใน
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง

คณะทันตแพทยศำสตร์
18

ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรแก่
ประเทศกำลังพัฒนำในประเทศ
อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงและประชำคม
อำเซียน
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ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

สำนักบริกำรวิชำกำร
19 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศ
อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
กำรประกวดสุนทรพจน์และทักษะ
ภำษำไทย
อบรมภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงประเทศที่เมืองย่ำงกุ้ง
ประเทศเมียนมำร์

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

1,760,000

1,609

91.74

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

1,110

98.00

127

90.00

160

98.00

350

90.00

100

100.00

50
10

90.00
100.00

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

155,000

ควำมร่วมมือในกำรดูและรักษำผู้ปว่ น
ปำกแหว่งเพดำนโหว่ที่สมบูรณ์ฯ
รวม

ตำรำงที่ 14 ชุดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

สำนักงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

1
2
3
4
5
6
7

8

ผศ.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ
โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบตำบล
ยำงคำ และตำบลน้ำอ้อม
โครงกำรยุวเกษตรกรในโรงเรียน ดร.หิรัญ แสวงแก้ว,
พระรำชดำริในตำบลยำงคำ
อ.นพพร นนทภำ,
อ.ดร.สมพร เกตุแก้ว
โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำชุมชน
ต้นแบบ พื้นที่ตำบลน้ำอ้อม
โครงกำรศูนย์ประสำนงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ (อพ.สธ.)
โครงกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนศูนย์
ประสำนงำนโครงกำร อพ.สธ.
โครงกำรจัดทำระบบสำรสนเทศ
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร

โครงกำรเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน
สนองพระรำชดำริ
รวม

39

2,000,000

กันเงินเหลื่อมปี
2,000,000

1,907

95.14
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งบประมำณเงินรำยได้
ตำรำงที่ 15 กำรให้บริกำรวิช ำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชีว ิต
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

1

หลักสูตรสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพ
รุ่นที่ 8
หลักสูตรสมรรถนะผู้นำทำงกำร
พยำบำล รุ่นที่ 6
หลักสูตรกำรพัฒนำกำรบันทึก
ทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 10
หลักสูตรกำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
สำหรับพยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 3
หลักสูตรแนวคิดหลักกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 1
หลักสูตรสมรรถนะผู้นำทำงกำร
พยำบำล รุ่นที่ 7
หลักสูตรกำรพัฒนำกำรบันทึก
ทำงกำรพยำบำล รุ่นที่ 11
หลักสูตรสมรรถนะพยำบำลวิชำชีพ
รุ่นที่ 9
หลักสูตรกำรพยำบำลในภำวะวิกฤต
และฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
รุ่นที่ 12
หลักสูตรกลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพรุ่นที่ 25
หลักสูตรกำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
สำหรับพยำบำลวิชำชีพ รุ่นที่ 4
หลักสูตรกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและ
กำรจัดกำรทำงกำรแพทย์ฯ รุ่นที่ 1
หลักสูตร Risk Management กำร
บริหำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตั ิกำร
พยำบำล รุ่นที่ 3
รวม

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

72,000.00

18

83.33

232,000.00

58

86.80

232,000.00

58

84.49

196,000.00

46

85.71

76,000.00

19

91.58

140,000.00

35

91.52

236,000.00

59

90.37

72,000.00

18

85.00

108,000.00

18

94.12

96,000.00

24

90.00

96,000.00

24

93.91

92,000.00

23

89.09

156,000.00

39

92.43

1,804,000

439

89.10

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

40

ตำรำงที่ 16 กำรให้บริกำรวิช ำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่ว ยงำนภำยนอก
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

41

ชื่อโครงกำร
หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ำย
อำเซียน รุ่นที่ 7
สปชต. รุ่นที่ 1

หัวหน้ำโครงกำร

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
สปชต. รุ่นที่ 2
ผู้อำนวย
กำรสำนักบริกำรวิชำกำร
สปชต. รุ่นที่ 3
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
สปชต. รุ่นที่ 4
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรเพิ่มศักยภำพอุตสำหกรรมเกษตร
ผู้อำนวยกำร
แปรรูป(หลักสูตร “แปรรูปผลผลิต
สำนักบริกำรวิชำกำร
ทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำ
ให้กับผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์” ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบตั ร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ ประจำปี 2562)
กำรยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิง
ผู้อำนวยกำร
ประเพณีวัฒนธรรม
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำภูมิปัญญำ
ผู้อำนวยกำร
ท้องถิ่น(กิจกรรม“กำรนำเสนอแผน
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรดำเนิน โครงกำรออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่น จำนวน 7 โครงกำรย่อยต่อ
คณะกรรมกำรธนำคำรออมสิน”
ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประจำปี 25612562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”)
หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ำย
ผู้อำนวยกำร
อำเซียน รุ่นที่ 8
สำนักบริกำรวิชำกำร
โครงกำรมหำวิทยำลัยประชำชน
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
หลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำ
ผู้อำนวยกำร
ท้องถิ่นใหม่ รุ่นที่ 1
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ผู้อำนวยกำร
ทั่วไปของสำนักงำน ก.พ.
สำนักบริกำรวิชำกำร
โครงกำรอบรมเกษตรกร เรื่อง
ผู้อำนวยกำร
มำตรฐำนกำรผลิตข้ำวไทยให้ยั่งยืน
สำนักบริกำรวิชำกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ผู้อำนวยกำร
คุณภำพชีวิตผู้เกษียณอำยุ
สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
รวม

งบประมำณ

ผู้รับบริกำร

ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ

247,000.00

38

87.70

1,413,448.00

120

94.83

2,826,896.00

121

94.67

2,826,896.00

80

95.50

371,960.00

79

97.69

2,320,000.00

60

84.89

1,000,000.00

45

81.77

169,000.00

25

89.41

500,000.00

440

128,000.00

32

2,819,999.00

30,989

480,336.00

350

3,820,000.00

181

18,520,685

32,560

3,417,150.00

81.33

84.80

89.92
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สรุปภำพรวมกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1. งบประมำณเงินแผ่นดิน (ม.ในกำกับ)
- จำนวนทั้งสิ้น 164 โครงกำร
- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 158 โครงกำร
- ยกเลิกกำรดำเนินโครงกำร 3 โครงกำร
- ขอขยำยโครงกำร 3 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 20,000,000 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 685,028 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.83
2. งบประมำณเงินรำยได้
2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชีวิต
- จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 1,804,000 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 441 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.10
2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
- จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงกำร
- งบประมำณทั้งสิ้น 18,520,685 บำท
- ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 32,560 คน
- ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.92
สรุปภำพรวม จำนวน 185 โครงกำร ผู้รับบริกำรรวม 718,029 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 91.17%
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ภำพกิจกรรม

กลไก

ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ก ำ ร ด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อกำหนดทิศทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งมีภำรกิจหลัก
ในกำรให้ควำมรู้ ถ่ ำยทอดเทคโนโลยีจ ำกองค์ ควำมรู้แ ละผลงำนวิ จัยของมหำวิทยำลั ย
ขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และประสบกำรณ์ โดยกำรบริ ห ำรควำมสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงำนภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย
ภำยในมหำวิทยำลั ยและภำยในส ำนั กบริ กำรวิช ำกำร เพื่ อให้ กำรดำเนิ นภำรกิ จเป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

43
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ชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มหำวิ ท ยำลั ย
ขอนแก่น ถือเป็นโครงกำรที่มุ่ง เน้นกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน
โดยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชนตำมควำมต้องกำรของคนในชุมชน โดยกำรน้อมนำ
พระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ออกเผยแพร่สู่
ชุมชน โดยคณำจำรย์ บุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้
ให้กับชุมชนภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว
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ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
และประชำคมอำเซียน
นอกจำกกำรบริกำรวิชำกำรภำยในประเทศ สำนักบริกำรวิชำกำรยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่งด้ำนองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ให้กับประเทศในแถบอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง โดยกำร
ด ำเนิ น โครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่ สำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น สำธำรณรั ฐ แห่ ง สหภำพเมี ย นมำ สำธำรณรั ฐ ประชำธิ ป ไตยประชำชนลำว สำธำรณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนำม และ
รำชอำณำจักรกัมพูชำ โดยได้รับควำมร่วมมือและกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกันได้เป็น
อย่ำงดี ซึ่งจำกกำรดำเนินกำรของแต่ละโครงกำร จะมีกำรต่อยอดในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนำสู่กำร
ถ่ำยทอดในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนเครือข่ำยในกำรขอเข้ำดูงำนหรือประงำนงำนต่ำง ๆ
ในหมำวิทยำลัยขอนแก่นอีกด้วย
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หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะและสมรรถนะทำงกำรพยำบำล
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดหลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล เพื่อเผยแพร่แนวคิด เทคนิค วิธีกำร
ประสบกำรณ์และแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำลจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและมำก
ประสบกำรณ์ จำกทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพและสมรรถนะทำงกำร
พยำบำลให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์-พยำบำล เพื่อเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริกำร โดยใช้ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
ต่อไป
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อำเภอ มข.พัฒนำ
กำรบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นที่แบบองค์รวมร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่ เพื่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในพื้นที่ เขตอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยตำบลบ้ำนโต้น ตำบล
ขำมป้อม ตำบลพระบุ ตำบลหนองแวง ตำบลพระยืนมิ่งมงคล เป็นกำรดำเนินกำรบริกำรวิชำกำร
แบบต่ อ เนื่ อ ง โดยกำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรและองค์ ค วำมรู้ ต ำมควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชน และ
ดำเนินกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
พัฒนำตนเอง ในกำรพัฒนำพื้นที่และอำชีพของตนเอง โดยกำรบริกำรวิชำกำรเชิงบูรณำกำร และ
กำรเสริมสร้ำงกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
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ยึดถือประเพณี/วัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ส ำนั ก บริก ำรวิ ช ำกำร ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรมของคณะหรื อ หน่ ว ยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จัดขึ้นในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสำนักบริกำรวิชำกำร
กับคณะ/หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น อีกทั้งกำรร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัยเพื่อสืบสำน
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เครือข่ำยบริกำรวิชำกำรและกำรควำมร่วมมือเพื่อสังคม
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร
กับเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรดำเนินกำรใน
รูปแบบเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร และมีกำรประชุมสำมัญของเครือข่ำย กำรนำเสนอผลงำนบริกำร
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรอบมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย โดย
ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนรอบ ๆ มหำวิทยำลัย โดยมีสภำกำแฟยำมเช้ำ เพื่อหำรือ
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
นำยบัญชำ พระพล
นำยธวัช รัตนมนตรี
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
นำงวิภำดำ มีแวว
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำร
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนักฯ
ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนัก
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีฯ

แหล่งข้อมูล
นำยธวัช รัตนมนตรี
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
นำงวิภำดำ มีแวว
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
นำงประคอง เชียงนำงำม
นำยประภำพรณ์ ขันชัย
นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ
นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล
นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ
นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ
นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์
นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
นำยณัฐพล หีบแก้ว

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนักฯ
ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนัก
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีฯ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรศึกษำ
นักสำรสนเทศ
นักวิชำกำรศึกษำ

รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม
นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย
นำยชำลี พรหมอินทร์
เผยแพร่
กุมภำพันธ์ 2563
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นักสำรสนเทศ
นักวิชำกำรศึกษำ
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