-ก-

สารจากผู้อานวยการ

สำ

นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขง เพื่อให้ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
นำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำภำยในชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน และดำเนินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community)
มีกำรวำงกรอบกำรบริหำรโดยอำศัย แนวคิด จำกแผนปฏิบัติ รำชกำร พ.ศ. 2559-2563 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 จึง ได้แบ่งงำนกำรบริหำรงำนกองบริหำรงำนสำนักบริกำรวิชำกำรเป็น 3 งำน คือ
1) งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำนรวมทั้งสร้ำง
เครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
2) งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดทำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและดำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกร องค์กร
หน่วยงำนต่ำง ๆ
3) งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำมและประเมินผล
ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสำนักบริกำรวิชำกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมที่สำคัญของสำนักบริกำรวิชำกำร
ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 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

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
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คานา
ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประสำนงำน
และด ำเนิ น งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น 1 ใน 4 ภำรกิ จ หลั ก ของมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น และกำรด ำเนิ น งำน
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2563 เสำหลักที่ 3 Culture and
Care Community ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักบริกำรวิชำกำร มีงบประมำณทั้งสิ้น 30,166,503.05 บำท (สำมสิบล้ำนหนึ่งแสน
หกหมื่นหกพันห้ ำร้ อยสำมบำทห้ ำสตำงค์) แบ่ งเป็นงบประมำณเงินรำยได้ส ำนักงำนอธิกำรบดี จำนวน 9,000,000 บำท
(เก้ำล้ำนบำทถ้วน) และงบประมำณเงินรำยได้ จำนวน 21,166,503.05 บำท (ยี่สิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้ำร้อยสำม
บำทห้ำสตำงค์) ซึ่งกำรดำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ดังนี้
1. งบประมำณเงินรำยได้สำนักงำนอธิกำรบดี จำนวน 9,000,000 บำท
1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมจัดสรรให้หน่วยงำนอื่น จำนวน 2,149,0000 บำท ดำเนินกำร 18
โครงกำร ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 72.22 เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 2019 จำนวน 5
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 27.78 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 495,573 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45
1.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกำรโดย สำนักบริกำรวิชำกำร จำนวน
6,851,000 บำท แบ่งเป็น งบประมำณดำเนินโครงกำร 1,529,286.27 บำท จำนวน 43 โครงกำร ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ
43 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 4,288 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93.82 และเป็นงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร จำนวน 3,000,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 2,321,713.73 บำท
2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้ของสำนักบริกำรวิชำกำร จำนวน 21,166,503.05 บำท
2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชีวิต จำนวน 6 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 1,100,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) และดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 257 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.65
2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จำนวน 13
โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 33,838 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อย
ละ 94.83 งบประมำณทั้งสิ้น 20,715,676 บำท (ยี่สิบล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบำทถ้วน)
2.3 รำยรับอื่น ๆ เป็นเงิน 4,786,135.05 บำท (สี่ล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสำมสิบห้ำบำทห้ำ
สตำงค์)
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้ เป็ น รำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ที่ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 ประกอบด้วยข้อมูล
องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของงำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่กำรดำเนินงำน
กำรกำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป
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สานักบริการวิชาการ

สำนักบริกำรวิชำกำร เดิมชื่อ “ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ จัดตั้งตำมประกำศพระรำชกฤษฎี 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 จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ทบวงมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เมื่อ วั นที่ 7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ท ำกำรปั จ จุ บั นตั้ง อยู่ ที่อำคำรพิมล กลกิจ ชั้ น 5 มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่น ปัจ จุบั น
จ ำ ก ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ ด้ ำ น ก ำ ร บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร ที่ ย ำ ว น ำ น ส ำ นั ก บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร มี ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
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
ที่ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรศึ ก ษำและอบรมสนใจ เพื่ อ ให้ ป ระชำชนได้ รั บ ควำมรู้ ทั ก ษะและค่ ำ นิ ย มต่ ำ ง ๆ ที่ จ ะน ำไป ใช้ ป ระโยชน์
ทั้งในชีวิต ประจำวันและประกอบอำชีพ
2. ร่ วมมือกับ คณะและหน่ วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยและหน่ว ยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรให้บริกำร
แก่ชุมชน
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน
4. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
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ปรัชญา/ปณิธาน
สำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร
เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยึดมั่นกำรส่งเสริม ดำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้สมดุลและยั่งยืน

คาขวัญ
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 มีระบบ
ธรรมำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับควำมคิดเห็น ทำงำนเป็นทีม มีจิตใจ
ของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร

นโยบาย

อัตลักษณ์
นำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใช้งำนวิจยั เป็นฐำน เพื่อกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

ค่านิยมองค์กร
กำรนำองค์กรอย่ำงมีวิสยั ทัศน์ตำมแนวทำง กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกร
และคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมสำคัญกับ

สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เป็ น สถำบั น แห่ ง กำรประสำนงำนและด ำเนิ น กำร
ให้บริกำรวิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมโดยกำรบูรณำกำร
สรรพวิ ท ยำกำร จำกบุ ค ลำกรของมหำวิ ท ยำลั ย
พั น ธมิ ต ร เครื อ ข่ ำ ย ภู มิ ปั ญ ญำ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
เพื่อกำรชี้นำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน
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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

เป้าประสงค์
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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โครงสร้างการบริหารงานสานักบริการวิชาการ
อธิการบดี
คณะกรรมการประจาสานัก
คณะกรรมการบริการวิชาการ

ผู้อานวยการสานัก
คณะกรรมการบริหารสานัก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการภาคประชาชน
รองผู้อานวยการสานัก

ผู้อานวยการกองบริหารงาน
สานักบริการวิชาการ
ที่ปรึกษากองบริหารงานสานัก

หัวหน้างานบริหารและ
สื่อสารองค์กร
- บริหารและธุรการ
- การเงิน
- พัสดุ
- ประชาสัมพันธ์
- โสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนและงบประมาณ
- ติดตามและประเมินผล
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานบริการวิชาการ
- บริการวิชาการ
- บริการฝึกอบรม
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คณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ

รศ.นพ.ชำญชัย พำนทองวิริยะกุล
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น

กรรมการโดยตาแหน่งรองอธิการบดี

กรรมการผู้แทนคณบดี

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อนันต์ พลธำนี

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ

นำยมรกต พิธรัตน์
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานกรรมการ
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

คณะกรรมการ

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส

รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข

รศ.ดร.วงศำ เล้ำหศิริวงศ์

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวำนิช

ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระบูรณิน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์

นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

รศ.อัมพน ห่อนำค

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

คณะกรรมการ

รศ.ดร.พิศำล ศิริธร

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์

รศ.สุภำวดี สวัสดิพรพัลลภ

ผศ.ดร.คเณศ ศีลสัตย์

ผศ.จงรัก อิฐรัตน์

ผศ.ดร.เมตตำ มำเวียง

ผศ.ดร.กลมเกลียว มำเวียง

นำงกำญจนศรี สิงห์ภู่

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

กรรมการและเลขานุการ

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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คณะกรรมการภาคประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

นำยพรพิทักษ์ แม้นศิริ

นำยชำติชำย ชำธรรมำ

นำยสมใจ นำมสุดตำ

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

นำงวิภำดำ มีแวว

นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล

นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์
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คณะผู้บริหารสานักบริการวิชาการ
มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2563

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์

นำยบัญชำ พระพล

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลำย

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนัก

ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนัก

นำงวิภำดำ มีแวว

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

หัวหน้ำงำนบริหำรและสือ่ สำรองค์กร

หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์ และ

หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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คณะผู้บริหารสานักบริการวิชาการ
มิถุนายน - กันยายน 2563

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร

นำยธวัช รัตนมนตรี

นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลำย

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนัก

ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนัก

นำงวิภำดำ มีแวว

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

หัวหน้ำงำน
บริหำรและสื่อสำรองค์กร

หัวหน้ำงำน
แผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หัวหน้ำงำน
บริกำรวิชำกำร
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แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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
ในกรณี ที่ ส่ ว นรำชกำรมิ ไ ด้ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรในภำรกิ จ ใดหรื อ ภำรกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกรั ฐ มนตรี
มิให้ ส ำนั กงบประมำณจั ดสรรงบประมำณส ำหรั บ ภำรกิจนั้น และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ยขอนแก่น พ.ศ.2558
มำตรำ 6 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ ก ำรรั ก ษำกำรตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ ประกอบกั บมำตรำ 23 (1) ให้ ส ภำ
มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่กำหนดทิศทำงเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย
ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2) ให้มหำวิทยำลัยจัดทำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติ
กำรตำมระยะเวลำที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร สำนักบริกำรวิชำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้นำรำยละเอียดจำกกรอบ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยขอนแก่น และได้วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ
และสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกและควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563-2566 โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก
สำนักบริกำรวิชำกำร จึงได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยให้มีควำมสอดคล้องและมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงตำมมิติภำรกิจ มิติพื้นที่และมิติวำระ รวมถึงให้เป็นไปตำมผลผลิต
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การจัดทาแผนปฏิบัติการ
กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2563 และวิเครำะห์
ศักยภำพของสำนักบริกำรวิชำกำร โดยกำรวิเครำะห์ศักยภำพสำนักบริกำรวิชำกำร ด้วยวิธีกำรทำ SWOT Analysis นำข้อมูล
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รั บบริ กำรและผู้มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ควำมท้ำทำยของงำนในด้ำนต่ำง ๆ และผลกำร
ดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำร่วมพิจำรณำด้วย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดทิศทำงและเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ในเดือน
สิงหำคมทุกปี งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ นำข้อมูลจำกทุกงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยเป็นโครงกำร/กิจกรรม/ที่
ตอบสนองตัวชี้วัด ซึ่งจะกำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำน กรอบวงเงินงบประมำณและผู้รับผิดชอบ จำกนั้นเดือนกันยำยน
ผู้บริหำรสำนักบริกำร-วิชำกำร เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม ในเดือนตุลำคมของทุกปี งำน
แผนยุ ทธศำสตร์ ฯ แจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ กับหั ว หน้ำงำน เกี่ยวกับกำรอนุมัติเพื่อดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่กำหนดใน
ปีงบประมำณนั้น ๆ จำกนั้น งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ จะติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจัดทำเป็นรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณทำ Flowchart 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
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ประเด็นยุทธศาสตร์สานักบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
เป้าประสงค์: กำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกำรทำงำนและกำรเรียนรู้ และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางดาเนินการ
1) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรพั ฒ นำงำนประจ ำไปสู่ ก ำรวิ จั ย (R2R) หรื อ
กำรวิจัยสถำบันให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส่ ง เสริ ม บุ ค ลำกรให้ มี ก ำรพั ฒ นำตนเองในรู ป แบบต่ ำ ง ๆ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและทันกำร
เปลี่ยนแปลง
3) สร้ำงบรรยำกำศและพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อกำรพบปะกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร
4) เชิดชูเกียรติให้แก่บคุ ลำกร/ส่วนงำนทีม่ ผี ลงำนเด่น
5) เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์
เอกสำรแนะนำ 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
และกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ
- กิจกรรมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการผลงานวิจัยสู่ชุมชน
เป้าประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนที่ถ่ำยทอดและ/หรือบูรณำกำรผลกำรวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหำของแต่ละพื้นที่ และเป็นต้นแบบของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางดาเนินการ
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

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรสำเร็จตำมเวลำทีก่ ำหนด
-จำนวนควำมร่วมมือขององค์กรทีเ่ กิดขึน้
-จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
-จำนวนหมูบ่ ำ้ นและจำนวนครัวเรือนทีเ่ ข้ำร่วมดำเนินกำร
-จำนวนปัญหำทีไ่ ด้ดำเนินกำรบรรเทำ ปรับปรุงแก้ไข
-มีหลักสูตรศึกษำต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หลักสูตร

-14ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำร มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชำติและนำนำชำติและ
สำมำรถทำงำนร่วมกับเครือข่ำยเพื่อให้กำรบริกำรแก่ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่ำงดี
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางดาเนินการ
1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ/หรือ
เอกชนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กร
นำนำชำติ
2) สร้ำงชุมชนต้นแบบกำรเรียนรู้ในประเทศเพื่อนบ้ำนกำรสร้ำง
รำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพึ่งตนเอง

ตัวชี้วัด
- จำนวนเครือข่ำยภำครัฐและเอกชนทั้งระดับชำติและ
นำนำชำติที่เพิ่มขึ้น
- ควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐและ
เอกชน
- จำนวนชุมชนต้นแบบในกลุ่มประเทศอำเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอาเภอ มข. พัฒนา
เป้าประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำร นำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหำสังคมและให้อำเภอ มข. พัฒนำ เป็น
ต้นแบบของควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย หน่วยงำนของรัฐและเอกชน ในกำรแก้ไขปัญหำสังคม
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางดาเนินการ
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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการถอดรหัสภูมิปัญญา ประเด็นปัญหาและปัจจัยแห่งความสาเร็จของแต่ละพื้นที่และระบบ
การประเมินผลที่เป็นอิสระต่อกัน
เป้าประสงค์: เพื่อให้สำนักบริกำรวิชำกำร สำมำรถสร้ำงสรรค์โครงกำรที่ชี้นำชุมชนให้แก้ไขปัญหำได้ตรงประเด็น
และ
สำมำรถนำภูมิปัญญำมำบูรณำกำรในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนและสังคม
กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางดาเนินการ
1) สร้ำงทีมวิจัยวิเครำะห์พื้นที่เพื่อทำควำมเข้ำใจและค้นหำภูมิ
ปัญญำ ควำมต้องกำรหรือปัญหำของชุมชน
2) สร้ำงทีมวิจัยศึกษำปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของโครงกำรเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรใช้ประโยชน์และขยำยผลต่อไป
3) สร้ำงทีมประเมินผลเพื่อกำหนดตัวชี้วัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึง
ปัญหำและอุปสรรค ในเชิงคุณภำพที่สะท้อนถึงผลกระทบของแต่
ละโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง

ตัวชี้วัด
- จำนวนและกำรกระจำยของพื้นที่ ภูมิปัญญำโจทย์/
ควำมต้องกำรใหม่
- ข้อมูลเชิงคุณภำพของปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบ
ของโครงกำรต่อชุมชน
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ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักบริการวิชาการ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

2. ปรับเปลี่ยนกำรทำงำนวิจัย
3. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
4. กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเพื่อกำร
พัฒนำ

กำรถอดรหัสภูมิปัญญำ ประเด็นปัญหำและปัจจัยแห่ง
ควำมสำเร็จของแต่ละพื้นที่และระบบกำรประเมินผลที่
เป็นอิสระต่อกัน
กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมที่ยั่งยืนด้วยกำรบูรณกำร
ผลงำนวิจัยสู่สังคม
สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรบริกำรวิชำกำรทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติและ
นำนำชำติ
5. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

6. สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำทำงำน

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

7. สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

8. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัล

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

9. กำรนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ

สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรบริกำรวิชำกำรทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติและ
นำนำชำติ

10. กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี

11. เสริมสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ

-
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ภารกิจกองบริหารงานสานัก
งานบริหารและสื่อสารองค์กร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ด้ ำ นกำรบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ภำยในส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำยต่ำง ๆ
ภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรบริกำร
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจของสำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใน
ส ำนั ก บริ ก ำรวิ ช ำกำร ในด้ ำ นกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูล
กำรรวบรวมข้ อมูล เพื่อกำรจั ดทำระบบประกัน คุณภำพ
ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนของส ำนักฯมีประสิทธิ ภำพสูงสุด

งานบริ การวิชาการ มีห น้ำที่รับผิ ดชอบในกำรหำ
ควำมจ ำเป็ น ในกำรจั ด ฝึ ก อบรมของหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ ทั้ ง
ภำครั ฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และเอกชน จัด ท ำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
มำตรฐำนและดำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลำกร
องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดทำเอกสำรประกอบ
กำรฝึ กอบรมสั ม มนำ โครงกำรพิเ ศษเป็ น โครงกำรบริ ก ำร
วิชำกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ ง จะมี รู ป แบบของกิ จ กรรมในโครงกำร
ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ ทั้งนี้มีกำรดำเนินงำนหรือบริหำร
โครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ได้รับกำร
แต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร

-17-

สำนักบริกำรวิชำกำร มีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็น พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงชั่วครำว รวม
ทั้งสิ้น 38 คน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ ำงของมหำวิทยำลัย คิดเป็นร้อยละ
2 6 . 3 2 ข อ ง บุ ค ล ำ ก ร ทั้ ง ห ม ด ส ำ ห รั บ วุ ฒิ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ บุ ค ล ำ ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ส ำ เ ร็ จ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ
ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของบุคลำกรทั้งหมด รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้

การจัดกลุ่มบุคลากร
ตามประเภทตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

จานวน
(คน)

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

1. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เปลี่ยนสภำพ

7

-

5

2

-

2. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ

8

-

4

4

-

3. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้

3

-

1

2

-

8

-

1

5

2

10

-

1

8

1

12

21

3

4. ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้
สำนัก
5. ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย -เงินรำยได้
สำนักงำนอธิกำรบดี
รวม

36
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ข้อมูลบุคลากรสานักบริการวิชาการ
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

พนักงานมหาวิทยาลัย-เปลี่ยนสถานสภาพ
1
2
3
4
5
6

นำยธวัช รัตนมนตรี
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
นำงประคอง เชียงนำงำม
นำยประภำพรณ์ ขันชัย

7

นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ

ผู้บริหำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศ
ชำนำญกำร

กองบริหำรงำนสำนักฯ
กองบริหำรงำนสำนักฯ
งำนบริกำรวิชำกำร
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

8

นำงวิภำดำ มีแวว

9

นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล

10

นำงสำวชลำลัย ภูโทถ้ำ

นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศ
ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

11

นำงรชตวรรณ พรมภักดี

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

12

นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

13

นำยทิวำกร กำเจริญ

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

14

นำงสำวกำญจนำ บุศรีคำ

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

15

นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย

นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
16

นำงสำวอุมำพร ปำลสำร

พนักงำนธุรกำร

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

17

นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

18

นำยณัฐพล หีบแก้ว

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

-19ลาดับ ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย-เงินรายได้สานัก

19

นำงสำวเสำวลักษณ์ รำชำ

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

20

นำงสำววรรณภำ สีดำพล

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

21

นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

22

นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

23

นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

24

นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรวิชำกำร

25
26

นำงสำวผ่องศรี เป้งสะท้ำน
นำยสุพันธ์ ขันตำ

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
พนักงำนขับรถยนต์

งำนบริกำรวิชำกำร
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย -เงินรายได้สานักงานอธิการบดี

27
28

นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
นำงสำวภคปภำ เวชกิจ

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

29

นำยชำลี พรหมอินทร์

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

30

นำงสำวศิริพร สุวรรณหำร

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

31

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ

32

นำยพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

33

นำงสำวกนกวรรณ รัตน์สุวรรณ

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรวิชำกำร

34

นำยภำณุพงษ์ ริ้วพงศ์กุล

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

35

นำยฐกฤต อนุพล

นักวิชำกำรศึกษำ

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร

36

นำยทนงศักดิ์ พิลำคำ

คนงำน

งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
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การพัฒนาบุคลากร
ลาดับ

หน่วยงานที่จัด

หลักสูตรอบรม

ผู้เข้าอบรม

1

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ
สำนักบริกำรวิชำกำร

โครงกำรพัฒนำควำมรูบ้ ุคลำกรสำนัก
บริกำรวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
วันที่ 30 สิงหำคม-1 กันยำยน 2562 และ
วันที่ 20 กันยำยน 2562
จังหวัดนครรำชสีมำ

บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร

2

งำนบริหำรและสื่อสำร
องค์กร สำนักบริกำร
วิชำกำร

โครงกำรพัฒนำองค์กร Organization
Development : OD) จังหวัดสตูลและ
จังหวัดสงขลำ วันที่ 12-14 มีนำคม 2563

บุคลำกรสำนักบริกำรวิชำกำร

3

สำนักงำนอธิกำรบดี

สัมมนำเครือข่ำยผู้อำนวยกำรกอง

นำยธวัช รัตนมนตรี

4

เครือข่ำยบริกำรวิชำกำร
สถำบันอุดมศึกษำไทย
(คบอ.)

สัมมนำวิชำกำรเพื่อควำมร่วมมือด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร ภำยใต้เครือข่ำยบริกำร
วิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำไทย วันที่ 1011 ตุลำคม 2562

1.นำยบัญชำ พระพล

5

สภำข้ำรำชกำร พนักงำน
และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ชุดที่ 20

โครงกำรค่ำยฝึกอบรมกำรทำวิจยั และ
ผลงำนทำงวิชำกำรสำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 7
หัวข้อ “เทคนิคกำรทำวิจัย กำรทำงำน
วิเครำะห์ กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน”
ระหว่ำงวันที่ 10-12 พฤศจิกำยน 2562
ณ สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1.นำงสำวลลดำ สินธุพนั ธ์

6

สภำข้ำรำชกำร พนักงำน
และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ร่วมกับสภำพนักงำน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

โครงกำรประชุมวิชำกำร ปขมท.
1.นำยบัญชำ พระพล
ประจำปี 2563 เรื่อง “ควำมท้ำทำยของ 2.นำยธวัช รัตนมนตรี
บุคลำกรในกำรพัฒนำตนเองสู่
มหำวิทยำลัยดิจิทัล” ระหว่ำงวันที่ 20-21
กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธำนี
จังหวัดขอนแก่น

2.นำยธวัช รัตนมนตรี

-21ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตรอบรม
7
สำนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สำนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และพันธกิจ
และพันธกิจสังคม
สังคม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ภำยใต้เครือข่ำยบริกำรวิชำกำร
สถำบันอุดมศึกษำไทย กำหนดจัดประชุม
“สัมมนำวิชำกำรเพื่อควำมร่วมมือด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรภำยใต้เครือข่ำยบริกำร
วิชำกำรสถำบันอุดมศึกษำไทย” ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2563
ันที่ 26-28 สิงหำคม 2563
8
กองทรัพยำกรบุคคล
โครงกำร พัฒนำทักษะศักยภำพบุคลำกร
ให้พร้อมต่อกำรทำงำนในอนำคต ประเภท
สำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยขอนแก่น
(Future Skill Development)

ผู้เข้าอบรม
1.ผศ.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
2.นำงสำววรรณภำ สีดำพล
3.นำงชลำลัย ภูโทถ้ำ

1.นำงวิภำดำ มีแวว
2.นส.อุมำพร ปำลสำร
3.นำงรชตวรรณ พรมภักดี
4.นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
5.นำยณัฐพล หีบแก้ว
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งบประมาณ
1.งบประมาณแผ่นดิน (ม.ในกากับ)
งบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563
ประเภทงบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562

2560

งบประมาณแผ่นดิน (ม.ในกากับ)
- งบดำเนินงำน
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

437,900.00
20,000,000.00
20,437,900.00

20,000,000.00

437,900.00
20,000,000.00
20,437,900.00

20,000,000.00

2563

437,900.00
20,000,000.00
20,437,900.00

0.00
0.00
0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00

10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00

4,000,000.00

437,900.00

437,900.00

437,900.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2560

2561
งบด าเนินงาน

2562

2563

งบเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในกำกับ) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563

2.งบประมาณเงินรายได้
2.1 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานอธิการบดี
รายการ
1.โครงการบริการวิชาการ
1.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น

ได้รับจัดสรร
2,149,000.00

1.2 จัดสรรให้สำนักดำเนินกำร

3,851,000.00

1.3 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

3,000,000.00
รวม

9,000,000.00

-232.2 งบประมาณเงินรายได้สานักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้
30,000,000.00

2560
25,495,384.31

25,495,384.31
22,672,896.05

25,000,000.00

ประจาปีงบประมาณ
2561
2562
22,672,896.05
24,624,272.50

2563
21,166,503.05

24,624,272.50

21,166,503.05

20,000,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

2560

2561

2562

2563

ตาราง แสดงรำยรับงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รายการ
1. รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได้
1.2 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก
2. รำยรับโอนจำกมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนอื่น
3. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพย์สนิ (ค่ำเช่ำห้องประชุม)
4. รำยได้อื่น

ได้รับจัดสรร
1,507,200.00
14,873,168.00
4,150,243.30
19,500.00
2,375.00

5. รำยรับจำกดอกเบี้ยและจำกกำรลงทุน

614,016.75

รวม

21,166,503.05
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3.เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักบริกำรวิชำกำรมีเงินกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยสะสมทั้งสิน ยอดยกมำตั้งแต่ปี 2550-2563
จำนวน 1,865,571.18 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนหกหมื่นห้ำพันห้ำร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบำทสิบแปดสตำงค์)

4.เงินทุนสารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
ตารางที่ 6 แสดงเงินทุนสำรองสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563
ปีงบประมาณ

จานวนเงิน

2560
2561
2562
2563

13,083,297.64
24,738,798.42
30,729,277.08
32,784,622.18
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แผนและผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินรายได้ จัดสรรจากสานักงานอธิการบดี
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หมวดเงินรำยได้ ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกสำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีผลกำรดำเนินโครงกำรดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น)
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
1

สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ

ผศ.นงรำม เหมือนฤทธิ์

200,000.00

เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิท 2019

คณะเภสัชศาสตร์
2

อันตรำยจำกกำรใช้สำรกำจัดศัตรูพืช
นำงทองคำ วงษ์พระจันทร์
ปีที่ 16

80,000.00

112

86.00

3

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสปำสู่
มำตรฐำนสำกล

นำงสำวไพลิน ลืออดุลย์

50,000.00

55

100.00

ผศ.พิสมัย มะลิลำ

46,000.00

75

91.00

คณะเทคนิคการแพทย์
4

ส่งเสริมสุขภำพทำงกำยภำพบำบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน

คณะเกษตรศาสตร์
5

กำรควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

รศ.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

75,000.00

76

97.00

6

วันเกษตรภำคอีสำน ประจำปี 2563

ผศ.จิรวัฒน์ สนิทชน

150,000.00

494,736

95.10

ผศ.ศริญญำ ฤกษ์อยูส่ ุข

200,000.00

211

98.00

ผศ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอำด

75,000.00

62

88.20

คณะสัตวแพทยศาสตร์
กำรดูแลสุขภำพและผลผลิตแพะแกะเชิงบูรณำกำรของฟำร์ม
7
เกษตรกรรำยย่อยพื้นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กำรผลิตยำสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อ
8
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

รศ.พรพรรณ สกุลคู

55,000.00

125

100.00

ผศ.ภัทรมน รัตนำพันธุ์

240,000.00

862

96.33

ผศ.รัชฎำ ฉำยจิต

78,000.00

150

94.00

อำจำรย์พรนภัส หำรคำ

60,000.00

60

90.00

รศ.วิจิตร วินทะไชย

100,000.00

130

90.00

ผศ.พรสวรรค์ วงศ์ตำธรรม

80,000.00

25

89.20

ผศ.คณิต วิชิตพันธุ์

80,000.00

เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิท 2019

อำจำรย์อุมำรินทร์ ตุลำรักษ์

100,000.00

เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิท 2019

ผศ.ชิณณวรรธน์
ตั้งกำญจนวงษ์

150,000.00

เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
โควิท 2019

รศ.รัชพล สันติวรำกร

80,000.00

ไม่มีกำรประเมินเนื่องจำกลักษณะ
โครงกำร

คณะสาธารณสุขศาสตร์
9

ปัญหำฝุ่น PM 2.5 : เผำป่ำทำให้เกิด
มลพิษจริงหรือ ต.เมืองเพีย

คณะทันตแพทยศาสตร์
10

ทันตกรรมพระรำชทำนเคลื่อนที่

กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกสำหรับ
ผู้สูงอำยุและกลุม่ ที่ต้องกำรพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
11

ศิลปกรรมอำสำพัฒนำ
สภำพแวดล้อมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ศิลปกรรมประเทศอนุภมู ิภำคลุ่มน้ำ
โขง ประชำคมอำเซียนและพื้นที่
13 อื่น ๆ ศิลปกรรมประเทศอนุภมู ิภำค
ลุ่มน้ำโขง ประชำคมอำเซียนและ
พื้นที่อื่น ๆ
คณะศึกษาศาสตร์
14 กำรพัฒนำกำรใช้โค้ดดิ้งสำหรับเด็ก
12

คณะเทคโนโลยี
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
อำหำรสำหรับนักศึกษำและ
ผู้ประกอบกำรในประเทศเวียดนำม
15
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
อำหำรสำหรับนักศึกษำและ
ผู้ประกอบกำรในประเทศเวียดนำม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16

อบรมภำษำไทยสำหรับชำว
ต่ำงประเทศที่ประเทศเมียนมำร์

คณะวิทยาศาสตร์
17

ค่ำยวิทยำศำสตร์สัญจร ครั้งที่ 34
สัปดำห์วันวิทยำศำสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
18

มอดินแดงรักษ์พลังงำน
รวม

2,149,000.00

496,573

93.45

-27ตารางที่ 2 โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ดำเนินกำรโดยสำนัก)
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

138,470.00

100

98.57

26,890.00

120

95.65

16,100.00

52

93.74

13,920.00

52

94.65

10,920.00

40

92.12

10,120.00

40

90.25

9,080.00

45

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

ตาบลบ้านโต้น อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
1

ค่ำยวิทย์คณิตเพื่อน้อง

2

สืบสำนประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ำว

3

กำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มำ
และบิวเวอร์เรียในกำรป้องกันกำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
กำรพัฒนำกำรเกษตรปลอดภัย
หัวข้อ “กำรให้ควำมรู้และเทคนิคใน
กำรสังเกตโรคพืชและกำรจัดกำรโรค
พืชโดยกำรใช้สำรชีวภัณฑ์”
กำรปลูกผักและกำรใช้ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ย
ชีวภำพอย่ำงถูกวิธี
กำรทำบัญชีฟำร์ม

4

5
6

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

7

ติดตำมกำรดำเนินงำนกลุม่ ข้ำว-กลุ่ม
ผักปลอดภัย

8

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำร
โรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบ
ผสมผสำนสำหรับเกษตรกร
กำรใช้สำรชีวภัณฑ์ในกำรป้องกัน
กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

22,860.00

50

95.25

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

48,420.00

45

92.54

กำรทำบัญชีฟำร์มแก่เกษตรกรกลุม่
ปลูกผักปลอดภัย
ปุ๋ยสั่งตัดและกำรวิเครำะห์ดิน

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

6,920.00

40

92.84

86,021.65

50

95.12

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

N/A

N/A

N/A

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

19,520.00

65

94.00

9
10
11

ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

12
13

กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิถี
วัฒนธรรมเพื่อยกระดับร้ำนค้ำ
ต้นแบบสูผ่ ู้ประกอบกำรเชิงพำณิชย์
กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำและกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ

-28-

ลาดับที่

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

เชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชน
เข้มแข็งบนฐำนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
กำรฝึกทักษะกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสำรวจและ
เก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอ
ต่อชุมชน
กำรนำเสนอเส้นทำงกำรท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ที่พบในชุมชนเข้ำสู่
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
กำรจัดทำคูม่ ือและนำผลิตภัณฑ์
ร้ำนค้ำชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวและ
กำรนำไปใช้

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

38,072.00

62

96.00

24,800.00

18

93.00

133,554.20

265

96.00

สร้ำงฐำนปรำชญ์ภูมิปญ
ั ญำศิลำ

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

101,450.00

N/A

N/A

31,950.00

84

97.00

ชื่อโครงการ

ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
14
15

16
17

18
19

กำรเพิ่มทักษะด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ภมู ิปัญญำปรำชญ์ชำวบ้ำน
ตาบลบ้านกง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

20

กำรออกแบบตรำสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

11,160.00

20

90.15

21

พัฒนำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงดิน
และน้ำ
ส่งเสริมอำชีพที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต กิจกรรม กำรจัด
ประดับผ้ำและจัดดอกไม้เพื่อใช้ใน
งำนพิธี
เสริมสร้ำงพลังใจในกำรทำงำนและ
อุทิศตนเพื่อชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

15,120.00

25

92.47

41,319.01

50

93.22

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

20,626.00

70

93.47

กำรออกแบบตรำสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ กิจกรรม กำรประกอบ
อำหำรประเภทขนมไทย
พัฒนำทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

31,194.00

50

90.58

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

100,337.50

90

94.51

22

23
24
25

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
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ลาดับที่

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

กำรประชุมหำรือแนวทำงกำร
ดำเนินงำนเพื่อพัฒนำชุมชนต้นแบบ

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

4,400.00

20

90.20

ค่ำยเยำวชนสร้ำงสรรค์ สร้ำง
สัมพันธภำพร่วมกัน ภำวะผู้นำก้ำว
ไกล ห่ำงไกลยำเสพติด

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

237,019.01

180

91.58

ประชุมหำรือกำรจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนผูส้ ูงอำยุ รุ่นที่ 2
กำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อกำร
เรียนรู้และนวัตกรรม (วิชำชีวิต
กิจกรรมสูงวัยอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ
กำรจัดทำหน้ำกำกอนำมัย โดยใช้
อัตลักษณ์ท้องถิ่น

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

480.00

40

93.75

N/A

80

92.00

33,800.00

1,824

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ
โครงกำร

31,500.00

45

95.25

21,540.00

50

97.14

ชื่อโครงการ

ตาบลเมืองเพีย อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
26
27

28
29
30

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

31

กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร กำรใช้
รองผู้อำนวยกำร
Application Holistic Base กำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ Application Holistic Base
32 สุขภำพจิตในช่วงภำวะวิกฤตโควิด
รองผู้อำนวยกำร
และ New Normal : จำกบทเรียนสู่
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรดูแล
ตาบลท่ากระเสริม อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
33
34

35

ส่งเสริมปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมตำม
หลักวิชำกำร

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

15,354.00

40

92.47

อบรมเชิงปฏิบัติกำรฟอกย้อมสีเส้น
ไหมตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

38,860.00

40

95.52

อบรมเชิงปฏิบัติกำรสำวไหมให้ได้เส้น
ไหมตำมมำตรฐำนสำกล

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

54,350.00

40

93.55

-30-

ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

ตาบลท่ากระเสริม อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ)
36
37

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตสบู่จำก
โปรตีนไหม

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

29,360.00

50

94.87

อบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตกระดำษ
จำกต้นหม่อนและชำใบหม่อน

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

24,348.90

50

93.32

30,180.00

35

94.62

43,720.00

296

94.63

ตาบลพระยืนมิ่งมงคล อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
38

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยกำรจัดกำร
รองผู้อำนวยกำร
ระบบนิเวศน์และพัฒนำรูปแบบ
สำนักบริกำรวิชำกำร
ประมงน้ำน้อย
39 บริกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ
รองผู้อำนวยกำร
ประชำชนด้วยนวัตกรรมอย่ำงบูรณำ
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรด้วยตูต้ รวจสุขภำพอัจฉริยะสุข
ศำลำ
ตาบลบ้านดง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
40

กำรวิเครำะห์ดิน

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

ไม่มีกำรประเมินเนื่องจำกลักษณะโครงกำร

41

อบรมกำรปลูกพืชใช้น้ำน้อยด้วย
ระบบน้ำหยด

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

5,550.00

42

กำรเสนอโครงกำรกำรพัฒนำพื้นที่
โครงกำรสถำนีสูบน้ำไฟฟ้ำตำบลบ้ำน
ดงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
กำรส่งเสริมวิสำหกิจกลุ่มปลูกผัก

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

ไม่มีกำรประเมินเนื่องจำกลักษณะโครงกำร

43

รวม

รองผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

15

93.50

ใช้เงิน CSV

50

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ
โครงกำร

1,529,286.27

4,288

93.82
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งบประมาณเงินรายได้ของสานักบริการวิชาการ
ตารางที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักบริกำรวิชำกำร
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

1

หลักสูตร “Risk Management กำร
บริหำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตั ิกำร

4

หลักสูตร “กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ 26
หลักสูตร “กำรคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
สำหรับพยำบำลวิชำชีพ” รุ่นที่ 5
หลักสูตร “กำรพัฒนำกำรบันทึก
ทำงกำรพยำบำล : Focus Chart-

5

หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทำงกำร
พยำบำลด้ำน Clinical Supervi-

2
3

6

โครงกำร“กำรสำรวจข้อมูลและ
จัดทำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง (ภ.ด.ส.3) และแบบรำยงำน
ต่ำงๆ (ภ.ด.ส.4, 1-2, 7-8) ตำม
พระรำชบัญญัตภิ ำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง พ.ศ.2562” รุ่นที่ 1
รวม

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

168,000.00

39

92.43

156,000.00

26

90.00

132,000.00

33

89.70

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

352,000.00

88

89.89

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

252,000.00

63

91.86

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

40,000.00

8

90.00

1,100,000.00

257

90.65

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

-32ตารางที่ 4 หลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
ลาดับที่
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

1,905,900.00

100

92.60

1,905,900.00

100

97.60

1,905,900.00

100

97.80

1,905,900.00

100

97.40

1,905,900.00

100

97.40

403,000.00

62

92.06

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

1,000,000.00

56

90.20

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

858,000.00

30

92.89

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

1,201,200.00

42

97.35

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

686,400.00

24

92.87

หัวหน้าโครงการ

โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้อำนวยกำร
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
สำนักบริกำรวิชำกำร
ภำคใต้ รุ่นที่ 1
โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้อำนวยกำร
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
สำนักบริกำรวิชำกำร
ภำคใต้ รุ่นที่ 2
โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้อำนวย
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
กำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ภำคใต้ รุ่นที่ 3
โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้อำนวยกำร
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
สำนักบริกำรวิชำกำร
ภำคใต้ รุ่นที่ 4
โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้อำนวยกำร
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
สำนักบริกำรวิชำกำร
ภำคใต้ รุ่นที่ 5
หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ำย
ผู้อำนวยกำร
อำเซียน” รุ่นที่ 10
สำนักบริกำรวิชำกำร
กำรนำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่ม
องค์กรชุมชน (โครงกำรย่อย จำนวน
7 โครงกำร)ต่อคณะกรรมกำร
ธนำคำรออมสิน ภำยใต้ โครงกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้อัตลักษณ์จังหวัด
ภำค 4
เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้อัตลักษณ์จังหวัด
ภำค 5
เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้อัตลักษณ์จังหวัด
ภำค 6

-33ตารางที่ 4 หลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก (ต่อ)
ลาดับที่
11
12

13

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผล

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

กำรจัดสอบกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

165,200.00

944

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

กำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไป ของสำนักบริกำรวิชำกำร

ผู้อำนวยกำร
สำนักบริกำรวิชำกำร

3,008,376.00

32,004

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ
โครงกำร

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร

ผู้อำนวย
กำรสำนักบริกำรวิชำกำร

3,864,000.00

176

95.48

20,715,676.00

33,838

94.83

ชื่อโครงการ

รวม
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สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานอธิการบดี
1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินรายได้ จัดสรรจากสานักงานอธิการบดี
จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร
เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 2019 5 โครงกำร

งบประมำณทั้งสิ้น 2,149,000 บำท
ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 496,573 คน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45
1.2 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 43 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 1,529,286.27 บำท
ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 4,288 คน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.82
2. งบประมาณเงินรายได้ของสานักบริการวิชาการ
2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสานักบริการวิชาการ
จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 1,100,000 บำท
ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 257 คน
ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.65
2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงกำร
งบประมำณทั้งสิ้น 20,715,676 บำท
ผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 33,838 คน
สรุปภาพรวม จานวน 78 โครงการ ผู้รับบริการรวม 534,956 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย 93.19
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,166,503.05 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามบาทห้าสตางค์)
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กลไก

การบริ ก ารวิ ช าการ กำรด ำเนิ น โครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อกำหนดทิศทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งมีภำรกิจหลัก
ในกำรให้ควำมรู้ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกองค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
ขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทั ก ษะและประสบกำรณ์ โดยกำรบริ ห ำรควำมสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยในสำนักบริกำรวิชำกำร เพื่อให้กำรดำเนิน
ภำรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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ชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ถือเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน
โดยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชนตำมควำมต้องกำรของคนในชุมชน โดยกำรน้อมนำ
พระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ออกเผยแพร่สู่
ชุมชน โดยคณำจำรย์ บุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้
ให้กับชุมชนภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว
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หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางการพยาบาล
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดหลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล เพื่อเผยแพร่แนวคิด เทคนิค วิธีกำร
ประสบกำรณ์แ ละแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำลจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและมำก
ประสบกำรณ์ จำกทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพและสมรรถนะทำงกำร
พยำบำลให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์-พยำบำล เพื่อเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริกำร โดยใช้ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
ต่อไป
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อาเภอ มข.พัฒนา
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
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การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก แหล่งงบประมาณ : ธนาคารออมสิน
ส ำ นั ก บ ริ ก ำร วิ ชำ กำ ร แ ละค ณะ บริ ห ำร ธุ ร กิ จแ ละ ก ำร บั ญ ชี แ ละ ค ณะ ศิ ล ป กร รม ศ ำส ต ร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนำคำรออมสิน ได้ดำเนินงำนร่วมแก้ปัญหำเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภำคอีสำน
ผ่ำนกระบวนกำรคิด ของนิสิ ตนั กศึกษำคนรุ่ นใหม่นำควำมรู้ที่ทันสมัยกลับคือไปพัฒนำท้องถิ่นเพื่อให้เกิดควำม
ภำคภูมิใจในภูมิปัญญำเริ่มต้นแก้ไขปัญหำอย่ำงมีคุณค่ำพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล สร้ำงอำชีพและยกระดับผลิตผล
เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำด ตำมแนวคิดกำรพัฒนำแบบ “เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ำ ร่วมเรียน ร่วมรู้ ร่วมทำ”
สร้ำงจิตอำสำในชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจาปี 2563 -2564 “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” อันนำไปสู่กำรสร้ำงควำมมั่นคงของรำกฐำนสังคมจำกพื้นฐำนควำมเข้ำใจของคนรุ่นใหม่ ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2563 – 2564 ได้คัดเลือกกลุ่มองค์กรชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มทอเสื่อบ้ำนป่ำเหลี่อม ได้รับ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกต้นกล้วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำจำกเสื่อกล้วย ถุงเพำะชำจำกต้นกล้วย และกระเป๋ำ
ใบตองกล้วย 2) กลุ่มศิลำโฮมสเตย์ ได้รับกำรพัฒนำน้ำมันสกัดจำกดอกดำวเรืองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฝำกส่งเสริม
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 3) กลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรขยะทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงกิจกรรม
ทำงกำรเรียนรู้ภำยในกลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข 4. กลุ่มวังมนโฮมสเตย์ ได้รับกำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรเชิงพำณิชย์ 5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกปลำ ได้รับกำรสร้ำงตรำสินค้ำและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 6. กลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ได้รับกำรต่อยอดงำนฝีมืองำนปั้นดินเพิ่มมูลค่ำ และลดต้นทุน ขยำยกลุ่มเป้ำหมำย 7. กลุ่ม
จำหน่ำยสินค้ำชุมชนตำบลเมืองเพีย ได้รับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำของที่ระลึกท้องถิ่น กำรสร้ำงตรำ
สินค้ำ และกำรส่งเสริมช่องทำงกำรขำยสินค้ำ
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สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักบริกำรวิชำกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมของส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จัดขึ้นในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสำนักบริกำรวิชำกำร
กับส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น อีกทั้งกำรร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัยเพื่อสืบสำนประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงำมตลอดมำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงควำมคิด ควำมเชื่อ องค์ควำมรู้และวิถีชีวิตที่ดีงำม
จึงมีต้องมีควำมรัก ควำมหวงแหน ในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย โดย
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสำนให้คงอยู่ต่อไป
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เครือข่ายบริการวิชาการและการความร่วมมือเพื่อสังคม
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร
กับเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรดำเนินกำรใน
รูปแบบเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร และมีกำรประชุมสำมัญของเครือข่ำย กำรนำเสนอผลงำนบริกำร
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้งควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรอบมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย โดย
ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนรอบ ๆ มหำวิทยำลัย โดยมีสภำกำแฟยำมเช้ำ เพื่อหำรือ
และประสำนงำนควำมร่วมมือของหน่วยงำนรัฐและเอกชนร่วมกัน ซึ่งมีผลงำนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
กว่ ำ 9 ปี ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนของสภำกำแฟเป็ น กำรด ำเนิ น งำนเชิ ง รุ ก โดยกำรพบปะชุ ม ชน
ประมวลปัญหำและหำควำมต้องกำรของชุมชนรอบมหำวิทยำลัย และดำเนินกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
อ ย่ ำ ง
บูรณำกำร
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์
นำยธวัช รัตนมนตรี
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย
นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ์
นำงวิภำดำ มีแวว
นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย

ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนัก
ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนัก
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร

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

ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนสำนักฯ
ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนสำนัก
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศชำนำญกำร
นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

รวบรวมข้อมูลและจัดทารูปเล่ม
นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล
นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์

นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ

เผยแพร่
ธันวำคม 2563

