


 

 
 

 
 
 
 
 

ส ำ นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำค  
ลุ่มน้ ำโขง เพื่อให้ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 
น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพฒันำภำยในชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ

และเอกชน และด ำเนินตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) 
 มีกำรวำงกรอบกำรบริหำรโดยอำศัยแนวคิด จำกแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2559 -2563 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

เสำหลักที่ 3 Culture and Care Community ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม โดยมีกลยุทธ์ 
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  

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

หลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึง ได้แบ่งงำนกำรบริหำรงำนกองบริหำรงำนส ำนักบริกำรวิชำกำรเป็น 3 งำน คือ  
1) งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร มีหน้ำที่บริหำรงำนภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร วำงแผนและประสำนงำนรวมทั้งสร้ำง

เครือข่ำยบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
2) งำนบริกำรวิชำกำร มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมมำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้กับบุคลำกร องค์กร 

หน่วยงำนต่ำง ๆ  
3) งำนแผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนติดตำมและประเมินผล 

ด้ำนสำรสนเทศและด้ำนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักบริกำรวิชำกำร  
 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ส ำคัญของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกำรน ำข้อมูลนี้ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สำธำรณชน อันจะเป็นประโยชน ์
แก่หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนน ำไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงต่อไป 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

สารจากผู้อ านวยการ 
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ส านักบริการวิชาการ  มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประสำนงำน                   
และด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัยขอนแก่นและกำรด ำเนินงำน                       
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2563 เสำหลักที่ 3 Culture and 
Care Community ยุทธศำสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใยต่อสังคม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีงบประมำณทั้งสิ้น 30,166,503.05 บำท (สำมสิบล้ำนหนึ่งแสน
หกหมื่นหกพันห้ำร้อยสำมบำทห้ำสตำงค์) แบ่งเป็นงบประมำณเงินรำยได้ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 9,000,000 บำท            
(เก้ำล้ำนบำทถ้วน) และงบประมำณเงินรำยได้ จ ำนวน 21,166,503.05 บำท (ยี่สิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้ำร้อยสำม
บำทห้ำสตำงค์)    ซึ่งกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ดังนี้ 

1. งบประมำณเงินรำยได้ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน 9,000,000 บำท 
 1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมจัดสรรให้หน่วยงำนอ่ืน จ ำนวน 2,149,0000 บำท ด ำเนินกำร 18 

โครงกำร ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 72.22 เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 2019 จ ำนวน 5 
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 27.78 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 495,573 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45 

 1.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินกำรโดย ส ำนักบริกำรวิชำกำร  จ ำนวน 
6,851,000 บำท แบ่งเป็น งบประมำณด ำเนินโครงกำร 1,529,286.27 บำท จ ำนวน 43 โครงกำร  ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 
43 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 4,288 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 93.82 และเป็นงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร จ ำนวน 3,000,000 บำท งบประมำณคงเหลือ 2,321,713.73 บำท 

2. หมวดงบประมำณเงินรำยได้ของส ำนักบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 21,166,503.05 บำท  
 2.1 กำรให้บริกำรวิชำกำรโดยหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่อง/หลักสูตรกำรศึกษำตลอดชีวิต  จ ำนวน 6 โครงกำร 

งบประมำณทั้งสิ้น 1,100,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) และด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ  6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 257 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.65 

 2.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 13 
โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำนวนผู้รับบริกำรทั้งสิ้น 33,838 คน ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อย
ละ 94.83 งบประมำณท้ังสิ้น 20,715,676 บำท (ยี่สิบล้ำนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้ำพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบำทถ้วน) 

   2.3 รำยรับอ่ืน ๆ เป็นเงิน 4,786,135.05  บำท (สี่ล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสำมสิบห้ำบำทห้ำ
สตำงค์) 
  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  เป็นรำยงำน                       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 ประกอบด้วยข้อมูล

องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย โครงสร้ำง และกำรปฏิบัติงำนของงำนต่ำง ๆ เพ่ือใช้เป็นเอกสำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำน 

กำรก ำกับตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงต่อไป  

ค าน า 
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ส านักบริการวิชาการ  

ส ำนักบริกำรวิชำกำร เดิมชื่อ “ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ จัดตั้งตำมประกำศพระรำช -
กฤษฎีกำ เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำเมื่อวันที่  
7 พฤษภำคม 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ทบวงมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส ำนักบริกำรวิชำกำร” ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น      
เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2558 สถำนที่ท ำกำรปัจจุบันตั้งอยู่ที่อำคำรพิมล กลกิจ ชั้น 5 มหำวิทยำลัย ขอนแก่น ปัจจุบัน                
จ ำกป ระสบ กำ รณ์ ด้ ำ นก ำ รบ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ รที่ ย ำ วน ำน  ส ำ นั กบ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ รมี ก ำ ร พั ฒนำ เ ปลี่ ย น แปล ง  
อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้เจริญก้ำวหน้ำ กอปรกับนโยบำยผู้บริหำรที่มีทิศทำงที่ชัดเจน  
ซึ่งจะน ำพำส ำนักบริกำรวิชำกำรให้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  
ยึดมั่นกำรส่งเสริมและด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ ตำมนโยบำยและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 
 

วัตถุประสงค ์
1. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนและระดมทรัพยำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

เพ่ือจัดบริกำรให้กำรศึกษำและอบรมแก่ประชำชนระดับต่ำง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ในหัวข้อวิชำกำรและวิชำชีพ  
ที่ผู้เข้ำรับกำรศึกษำและอบรมสนใจ เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมรู้ทักษะและค่ำนิยมต่ำง ๆ ที่จะน ำไป ใช้ประโยชน์                
ทั้งในชีวิต ประจ ำวันและประกอบอำชีพ 

2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรให้บริกำร  
แก่ชุมชน 

3. สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน 
4. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย  
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ปรัชญา/ปณิธาน 
 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นศูนย์รวมสหวิทยำกำร 

เพ่ือให้บริกำรแก่ชุมชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยึดมั่นกำรส่งเสริม ด ำเนินกำรถ่ำยทอดวิทยำกำร 

ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและเสริมคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนให้สมดุลและยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์ 

 

 มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำร

อุทิ ศ เพื่ อ สั ง คม  ทั้ ง ร ะดั บท้ อ งถิ่ น  ร ะดั บช ำติ                  

อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงและนำนำชำติ  

ค าขวัญ 
 

 ประสำนสหวิทยำกำรสูชุ่มชนให้กว้ำงไกล ด้วยสำยใยของ 

ส ำนักบริกำรวิชำกำร  

นโยบาย 
 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เป็นสถำบันแห่งกำรประสำนงำนและด ำเนินกำร

ให้บริกำรวิชำกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรสร้ำง

ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพแก่สังคมโดยกำรบูรณำกำร

สรรพวิทยำกำร จำกบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

พันธมิตร เครือข่ำย ภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น   

เพื่อกำรชี้น ำ ชี้แนะและร่วมพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

 กระตือรือร้นต่อกำรเปลีย่นแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบ  

ธรรมำภิบำล ประนีประนอมและยอมรับควำมคิดเห็น ท ำงำนเป็นทีม มีจิตใจ 

ของกำรบริกำรเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 

อัตลักษณ ์
 น ำผลงำนจำกมหำวิทยำลัยที่ใชง้ำนวิจยัเป็นฐำน เพื่อกำรบริกำร

วิชำกำรแก่สังคม  

ค่านิยมองค์กร 
 กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสยัทัศน์ตำมแนวทำง กำรบริหำรจดักำรที่ดี  

ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร

และคู่ควำมร่วมมือ กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร กำรให้ควำมส ำคัญกับ
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พันธกิจ 
 

     1) พัฒนำส ำนักบริกำรวิชำกำร ให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพ้ืนฐำน 
เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
     2) เป็นผู้ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยร่วมขับเคลื่อนกำรให้บริกำรวิชำกำร  
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือกำรพัฒนำสังคมและเพ่ิมคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
     3) ระดมทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย พันธมิตร เครือข่ำยตลอดจนภูมิปัญญำ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถำนที่
ปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Laboratory) ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
     4) สร้ำงเครือข่ำยแห่งกำรร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม ภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำเอกชน องค์กร-
เอกชน เพ่ือร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมและพัฒนำธุรกิจ 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรให้บริกำรวิชำกำร เพ่ือกำรพัฒนำ
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
     6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร เพ่ือสร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

เป้าประสงค์    

 1. ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่มีผลกระทบต่อชุมชน ( Impact on Community) ทั้งในแง่ของกำร
แก้ปัญหำและกำรพัฒนำชุมชน 
 2. ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำโดยใช้หลักเกณฑ์กำรมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community  
Model) 

 3. ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกควำมร่วมมือของชุมชน ภำครัฐและเอกชน ( Community  
Participation) 

 4. ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดจำกผลิตผลจำกกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยที่มีงำนวิจัย
เป็นฐำน (Research Based University) 
 5. ผลงำนบริกำรวิชำกำรท่ีท ำให้เกิดรำยได้  

-3- 



โครงสร้างการบริหารงานส านกับรกิารวิชาการ 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านัก 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

รองผู้อ านวยการส านัก 

คณะกรรมการบริหารส านัก 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน 
ส านักบริการวิชาการ 

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้างานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

หัวหน้างานบริการวิชาการ 

- บริหารและธุรการ 
- การเงิน 
- พัสดุ 
- ประชาสัมพันธ ์
- โสตทัศนูปกรณ ์
 

- แผนและงบประมาณ 
- ติดตามและประเมินผล 
- ประกันคุณภาพการศึกษา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

- บริการวิชาการ 
- บริการฝึกอบรม 
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ที่ปรึกษากองบริหารงานส านัก  



  ประธานคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ   

      

   
 
 
 
 
 
 
 

รศ.นพ.ชำญชัย พำนทองวิริยะกุล   
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  

กรรมการโดยต าแหน่งรองอธิการบดี กรรมการผู้แทนคณบดี 
        

  

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิัยและบริกำรวิชำกำร 

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล 

คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     

   

  

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

กรรมการและเลขานกุาร       

 

      

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริกำรวิชำกำร 

      

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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คณะกรรมการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานกรรมการ     
   

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดำ 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวจิัยและบริกำรวิชำกำร 

  

คณะกรรมการ       

    

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต  
 

 

 

 

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค ำ  รศ.ดร.กุลธิดำ ท้วมสุข รศ.ดร.วงศำ เล้ำหศิริวงศ์  

   

  

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

กรรมการและเลขานกุาร         ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์ นำยธวัช รัตนมนตร ี  

 

  

 

 นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์ นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

 
รศ.อัมพน ห่อนำค 

 
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์

    
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 มำเวยีง  นำงกำญจนศรี สิงห์ภู ่    
          

กรรมการและเลขานกุาร         

          

   

  

  

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์ 
กรรมกำรและเลขำนกุำร 

นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย์ 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 
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คณะกรรมการภาคประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
        

  
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรณุ  ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

    
นำยพรพิทักษ์ แม้นศิร ิ นำยชำติชำย ชำธรรมำ นำยสมใจ นำมสุดตำ นำยธวัช รัตนมนตร ี

        

    
นำงสำวเดือนเพญ็ดำว ชิวพิมำย นำงวิภำดำ มีแวว นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล นำงสำวลลดำ สินธุพันธ ์

        
กรรมการและเลขานกุาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

        

  

    

นำงชลำลัย ภโูทถ้ ำ นำงสำววรรณวิษำ ธนำจินตวิทย ์     
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คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 

มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2563 

                                                                                        

 

                                                        รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ 

                                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  
ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ นำยบัญชำ พระพล 

   

นำงวิภำดำ มีแวว 
หัวหน้ำงำนบริหำรและสือ่สำรองค์กร 

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์
หัวหน้ำงำนแผนยุทธศำสตร์ และ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย 
หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร 
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นำยธวัช รัตนมนตรี 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนกั 
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิลำย 

ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนัก 



คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 
มิถุนายน - กันยายน 2563 

  

 

  

  ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน์ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริกำรวิชำกำร  
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นำยธวัช รัตนมนตรี 

ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนกั 
นำยบุญญฤทธิ์ สมบัตหิลำย 

ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนัก 

     

 นำงวิภำดำ มีแวว 
 

หัวหน้ำงำน 
บริหำรและสื่อสำรองค์กร 

นำงเอื้องฟ้ำ วรรณสิทธิ ์
 

หัวหน้ำงำน 
แผนยุทธศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย 
 

หัวหน้ำงำน 
บริกำรวิชำกำร 

  

 

  

  ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริกำรวิชำกำร  
 

  
  



การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 13 14 16 และ 17  

ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือให้  

ควำมเห็นชอบและให้ส ำนักงบประมำณ ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จในแต่ละภำรกิจ  

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจใดหรือภำรกิจใดไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรี                     

มิให้ส ำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณส ำหรับภำรกิจนั้น และตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2558             

มำตรำ 6 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ประกอบกับมำตรำ 23 (1) ให้สภำ

มหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยและวำงเป้ำหมำยรวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย             

ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย และมำตรำ 37 (2) ให้มหำวิทยำลัยจัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติ

กำรตำมระยะเวลำที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย  

 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้น ำรำยละเอียดจำกกรอบ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มหำวิทยำลัยขอนแก่น และได้วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ              
และสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกและควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563-2566 โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำยเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลก 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยให้มีควำมสอดคล้องและมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงตำมมิติภำรกิจ มิติพ้ืนที่และมิติวำระ รวมถึงให้เป็นไปตำมผลผลิต 

แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
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การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้มีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 -2563 และวิเครำะห์

ศักยภำพของส ำนักบริกำรวิชำกำร โดยกำรวิเครำะห์ศักยภำพส ำนักบริกำรวิชำกำร ด้วยวิธีกำรท ำ SWOT Analysis น ำข้อมูล

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมท้ำทำยของงำนในด้ำนต่ำง ๆ และผลกำร

ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำร่วมพิจำรณำด้วย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ในเดือน

สิงหำคมทุกปี งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ น ำข้อมูลจำกทุกงำนเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยเป็นโครงกำร/กิจกรรม/ที่

ตอบสนองตัวชี้วัด ซึ่งจะก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน กรอบวงเงินงบประมำณและผู้รับผิดชอบ จำกนั้นเดือนกันยำยน 

ผู้บริหำรส ำนักบริกำร-วิชำกำร เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม ในเดือนตุลำคมของทุกปี งำน

แผนยุทธศำสตร์ฯ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้กับหัวหน้ำงำน เกี่ยวกับกำรอนุมัติเพ่ือด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดใน

ปีงบประมำณนั้น ๆ จำกนั้น งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ จะติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำเป็นรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำปีงบประมำณท ำ Flowchart เสนอผู้บริหำรต่อไป 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้ตระหนักถึงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนั้นในกำรพิจำรณำโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จะมี  

กำรประเมินประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งนอกจำกจะตรงตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรแล้ว ประโยชน์ที่ได้

ต้องมีควำมยั่งยืนในระยะเวลำที่เหมำะสมด้วย เช่น แผนกำรปรับหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร  

ของผู้รับบริกำร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

เป้าประสงค์: กำรบริหำรที่มีธรรมำภิบำล สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร  

เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน 

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ            ตัวชี้วัด 

1) ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำงำนประจ ำไปสู่กำรวิจัย ( R2R) หรือ 
กำรวิจัยสถำบันให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
2)  ส่ ง เสริมบุคลำกรให้ มีกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบต่ำง  ๆ  
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและทันกำร
เปลี่ยนแปลง 
3) สร้ำงบรรยำกำศและพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อกำรพบปะกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร 
4) เชิดชูเกยีรตใิหแ้กบ่คุลำกร/สว่นงำนทีม่ผีลงำนเดน่ 
5) เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรหลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต ์ 
เอกสำรแนะน ำ จดหมำยข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ ์ออกรำยกำรวิทยุ-
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของส ำนักบริกำร
วิชำกำร ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ตลอดจนใช้เป็นช่องทำงในกำร
ถ่ำยทอดผลงำนวิจัยและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
6) เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
7) เลือกคู่เปรียบเทียบเพื่อกำรประกันคุณภำพและเพื่อกำรพัฒนำที่
เหมำะสมและทำ้ทำย 
8) กำรจดัสรรงบประมำณเพือ่กำรบรกิำรวชิำกำรทีม่คีวำมเหมำะสมตอ่ควำม
จ ำเปน็และสนบัสนนุทศิทำงของมหำวทิยำลยั 
9) บูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรบริกำรวิชำกำร 

- ร้อยละของกำรน ำงำนประจ ำมำวิเครำะห์/สังเครำะห ์

เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร 

- จ ำนวนบุคลำกรที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำตนเองในรูปแบบ

ต่ำง ๆ ตำมภำรกิจ 

- มีพื้นที่/กิจกรรมเพื่อเอื้อต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยใน

องค์กร 

- มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

- ช่องทำงกำรสื่อสำรกับชุมชน สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่หลำกหลำย ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 

- มีระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อนให้กำรประกันคุณภำพ

และกำรจัดสรรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 

- กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมท่ียั่งยืนด้วยการบูรณาการผลงานวิจัยสู่ชุมชน                        

เป้าประสงค์: เพ่ือให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนที่ถ่ำยทอดและ/หรือบูรณำกำรผลกำรวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน เพ่ือ
แก้ไขปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ และเป็นต้นแบบของกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 

1) กำรบรูณำกำรผลกำรวจิยั นวตักรรมจำกมหำวทิยำลยัใหบ้รกิำรแกส่งัคม 
2) กำรใหบ้รกิำรฝกึอบรมวชิำชพีแกช่มุชน 
3) กำรเปน็ตน้แบบของควำมรว่มมอืระหวำ่งองคก์รสูส่งัคม 
4) กำรเปน็ตน้แบบของกำรมคีวำมรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
5) โครงกำรแกป้ญัหำควำมยำกจนตำมแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
6) โครงกำรบรกิำรแกป้ญัหำสงัคมเรง่ดว่นเฉพำะเรือ่งแบบเคลือ่นทีเ่รว็ 
7) สรำ้งหลกัสตูรศกึษำตอ่เนือ่งเพือ่เผยแพรอ่งคค์วำมรูจ้ำก
มหำวทิยำลยัขอนแกน่แกผู่ส้นใจ 

-รอ้ยละของโครงกำรทีด่ ำเนนิกำรส ำเรจ็ตำมเวลำทีก่ ำหนด 

-จ ำนวนควำมรว่มมอืขององคก์รทีเ่กดิขึน้ 

-จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรมโครงกำร 

-จ ำนวนหมูบ่ำ้นและจ ำนวนครวัเรอืนทีเ่ขำ้รว่มด ำเนนิกำร 

-จ ำนวนปญัหำทีไ่ดด้ ำเนนิกำรบรรเทำ ปรบัปรงุแกไ้ข 

-มหีลกัสตูรศกึษำตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวำ่ 2 หลกัสตูร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งระดับ

ท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์: เพ่ือให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชำติและนำนำชำติและ
สำมำรถท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยเพื่อให้กำรบริกำรแก่ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่ำงดี  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 

1) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ/หรือ
เอกชนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กร
นำนำชำติ 
2) สร้ำงชุมชนต้นแบบกำรเรียนรู้ในประเทศเพื่อนบ้ำนกำรสร้ำง
รำยได้ด้วยกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพึ่งตนเอง 

- จ ำนวนเครือข่ำยภำครัฐและเอกชนทั้งระดับชำติและ

นำนำชำติที่เพิ่มขึ้น 

- ควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือกบัเครือข่ำยภำครัฐและ

เอกชน 

- จ ำนวนชุมชนต้นแบบในกลุ่มประเทศอำเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและอ าเภอ มข. พัฒนา 

เป้าประสงค์: เพ่ือให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร น ำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ปัญหำสังคมและให้อ ำเภอ มข. พัฒนำ เป็น
ต้นแบบของควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย หน่วยงำนของรัฐและเอกชน ในกำรแก้ไขปัญหำสังคม  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 

1) เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่อียูแ่ลว้ 
2) เพิม่ชุมชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ใช้เปน็ตน้แบบของกำร
พฒันำชุมชนอืน่ๆ และเปน็หอ้งปฏบิตักิำรสงัคม (Social Lab) แก่
นกัศกึษำ นกัวจิยั 
3) เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของอ ำเภอ มข. พฒันำ เพือ่ใช้เปน็ตน้แบบ
ของกำรพฒันำชุมชนอืน่ๆ และเปน็หอ้งปฏบิตักิำรสงัคม (Social Lab) 
แกน่กัศกึษำและนกัวจิยั 

-จ ำนวนผูเ้ขำ้ศกึษำชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง 

-จ ำนวนนกัศกึษำทีผ่ำ่นกระบวนกำรเรยีนรูจ้ำกหอ้งปฏบิตักิำร

สงัคม (Social Lab) 

-ผลกระทบทีส่ะทอ้นจำกผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

-รำยไดแ้ละคณุภำพชีวติท่ีดขีึน้ของชำวบำ้นในชุมชน 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการถอดรหัสภูมิปัญญา ประเด็นปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จของแต่ละพื้นที่และระบบ

การประเมินผลที่เป็นอิสระต่อกัน 

เป้าประสงค์: เพ่ือให้ส ำนักบริกำรวิชำกำร  สำมำรถสร้ำงสรรค์โครงกำรที่ชี้น ำชุมชนให้แก้ไขปัญหำได้ตรงประเด็น       และ
สำมำรถน ำภูมิปัญญำมำบูรณำกำรในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนและสังคม  

กลยุทธ์/โครงการ/แนวทางด าเนินการ ตัวชี้วัด 

1) สร้ำงทีมวิจัยวิเครำะห์พื้นท่ีเพื่อท ำควำมเข้ำใจและค้นหำภูมิ
ปัญญำ ควำมต้องกำรหรือปญัหำของชุมชน 
2) สร้ำงทีมวิจัยศึกษำปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของโครงกำรเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรใช้ประโยชน์และขยำยผลต่อไป 
3) สร้ำงทีมประเมินผลเพื่อก ำหนดตัวช้ีวัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึกถึง
ปัญหำและอุปสรรค ในเชิงคุณภำพท่ีสะท้อนถึงผลกระทบของแต่
ละโครงกำรที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

- จ ำนวนและกำรกระจำยของพื้นที่ ภูมิปัญญำโจทย/์ 

ควำมต้องกำรใหม ่

- ข้อมูลเชิงคุณภำพของปัญหำ อุปสรรค และผลกระทบ
ของโครงกำรต่อชุมชน 
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ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักบริการวิชาการ 

1. ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

2. ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย - 

3. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบเพ่ือกำร

พัฒนำ 

4. กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร  

กำรถอดรหัสภูมิปัญญำ ประเด็นปัญหำและปัจจัยแห่ง

ควำมส ำเร็จของแต่ละพ้ืนที่และระบบกำรประเมินผลที่

เป็นอิสระต่อกัน 

กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมที่ยั่งยืนด้วยกำรบูรณกำร

ผลงำนวิจัยสู่สังคม 

สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ

กำรบริกำรวิชำกำรท้ังระดับท้องถิ่น ระดับชำติและ   

นำนำชำติ 

5. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

6. สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำท ำงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

7. สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

8. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัล ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

9. กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กำรบริกำรวิชำกำรท้ังระดับท้องถิ่น ระดับชำติและ
นำนำชำติ 

10. กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

11. เสริมสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำ - 
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ภารกิจกองบริหารงานส านัก 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร 
รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและวำงแผนกับฝ่ำยต่ำง ๆ 
ภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร รวมทั้งกำรบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรบริกำร 
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใน 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ในด้ำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูล 
กำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพ 
ตลอดจนกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯมีประสิทธิ -
ภำพสูงสุด 

งานบริการวิชาการ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรหำ 
ควำมจ ำเป็นในกำรจัดฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และเอกชน จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรม
มำตรฐำนและด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลำกร 
องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดท ำเอกสำรประกอบ 
กำรฝึกอบรมสัมมนำ โครงกำรพิเศษเป็นโครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ซึ่ งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงกำร 
ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ ทั้งนี้มีกำรด ำเนินงำนหรือบริหำร
โครงกำรโดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งข้ึนอยู่กับค ำสั่งที่ได้รับกำร
แต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร  
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ส ำนักบริกำรวิชำกำร มีผู้บริหำรและบุคลำกรแบ่งออกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  และลูกจ้ำงชั่วครำว รวม
ทั้งสิ้น 38 คน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 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 
ตามประเภทต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 

1. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เปลี่ยนสภำพ 7 - 5 2 - 

2. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินงบประมำณ 8 - 4 4 - 

3. พนักงำนมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้ 3 - 1 2 - 

4. ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย-เงินรำยได้
ส ำนัก 

8 - 1 5 2 

5. ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย -เงินรำยได้
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

10 - 1 8 1 

รวม 36  12 21 3 
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ข้อมูลบุคลากรส านักบริการวิชาการ  
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลบุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เปลี่ยนสถานสภาพ 

1 นำยธวชั รัตนมนตร ี ผู้บริหำร กองบริหำรงำนส ำนักฯ 
2 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กองบริหำรงำนส ำนักฯ 

3 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ งำนบริกำรวิชำกำร 
4 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 
5 นำงประคอง เชียงนำงำม นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
6 นำยประภำพรณ์ ขันชัย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

7 นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ 
นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศ
ช ำนำญกำร  

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 

8 นำงวิภำดำ มีแวว เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
 

9 นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล 
นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศ
ช ำนำญกำร  

งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

10 นำงสำวชลำลัย ภูโทถ้ ำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

11 นำงรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

12 นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

13 นำยทิวำกร กำเจริญ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

14 นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญช ี งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

15 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้

16 นำงสำวอุมำพร ปำลสำร พนักงำนธุรกำร งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

17 นำงสำวกรฎำ พลเยี่ยม นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

18 นำยณัฐพล หีบแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ส านัก 

19 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

20 นำงสำววรรณภำ สีดำพล นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

21 นำงสำวสมยงค์ แหล่ยัง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

22 นำยชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

23 นำงสำววำสนำ จงจิตกลำง นักวิชำกำรเงินและบัญช ี งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

24 นำยอิศรำพงษ์ ฟักตั้ง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนบริกำรวิชำกำร 

25 นำงสำวผ่องศรี เป้งสะทำ้น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร งำนบริกำรวิชำกำร 
26 นำยสพุันธ์ ขันตำ พนักงำนขับรถยนต ์ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย -เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี 
27 นำยพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

28 นำงสำวภคปภำ เวชกิจ นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

29 นำยชำลี พรหมอินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

30 นำงสำวศิริพร สุวรรณหำร  นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

31 นำงสำววรรณวิษำ ธนำจนิตวิทย์ นักวิชำกำรศึกษำ งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ 

32 นำยพสิิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

33 นำงสำวกนกวรรณ รัตนส์ุวรรณ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป งำนบริกำรวิชำกำร 

34 นำยภำณุพงษ์ ริ้วพงศ์กุล นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร 

35 นำยฐกฤต อนุพล นักวิชำกำรศึกษำ งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 

36 นำยทนงศักดิ์ พิลำค ำ คนงำน งำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 

1 งำนแผนยุทธศำสตร์ฯ  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

โครงกำรพัฒนำควำมรูบุ้คลำกรส ำนัก
บริกำรวิชำกำร  เรื่อง กำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
วันที่ 30 สิงหำคม-1 กันยำยน 2562 และ
วันที่ 20 กันยำยน 2562 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

2 งำนบริหำรและสื่อสำร
องค์กร ส ำนักบริกำร
วิชำกำร 

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

บุคลำกรส ำนักบริกำรวชิำกำร 

3 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี สัมมนำเครือข่ำยผู้อ ำนวยกำรกอง นำยธวชั รัตนมนตร ี

4 เครือข่ำยบริกำรวิชำกำร 

สถำบนัอุดมศึกษำไทย 

(คบอ.) 

สัมมนำวชิำกำรเพื่อควำมร่วมมือด้ำนกำร

บริกำรวิชำกำร ภำยใต้เครือข่ำยบริกำร

วิชำกำร สถำบนัอุดมศึกษำไทย วันที่ 10-

11 ตุลำคม 2562 

1.นำยบัญชำ พระพล 

2.นำยธวัช รัตนมนตร ี

 

5 สภำข้ำรำชกำร พนักงำน
และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ชุดที่ 20 

โครงกำรค่ำยฝึกอบรมกำรท ำวิจยัและ
ผลงำนทำงวชิำกำรส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนนุในสถำบนัอุดมศึกษำ คร้ังที่ 7 
หัวข้อ “เทคนิคกำรท ำวิจัย กำรท ำงำน
วิเครำะห์  กำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน” 
ระหว่ำงวันที่ 10-12 พฤศจิกำยน  2562  
ณ  ส ำนักบริกำรวิชำกำร  
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

1.นำงสำวลลดำ สนิธุพนัธ์ 

6 สภำข้ำรำชกำร  พนักงำน   
และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
ร่วมกับสภำพนักงำน
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

โครงกำรประชุมวชิำกำร   ปขมท.  
ประจ ำปี  2563   เรื่อง “ควำมท้ำทำยของ
บุคลำกรในกำรพฒันำตนเองสู่
มหำวิทยำลยัดิจิทัล” ระหวำ่งวนัที่ 20-21 
กุมภำพันธ์  2563 ณ โรงแรมเจริญธำนี 
จังหวัดขอนแก่น 

1.นำยบัญชำ  พระพล 
2.นำยธวัช  รัตนมนตร ี

การพัฒนาบุคลากร 
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ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
7 ส ำนักพฒันำทรัพยำกรมนษุย์

และพันธกิจสังคม 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ส ำนักพฒันำทรัพยำกรมนษุย์และพันธกิจ
สังคม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ภำยใต้เครือข่ำยบริกำรวิชำกำร      
สถำบนัอุดมศึกษำไทย  ก ำหนดจัดประชุม  
“สัมมนำวชิำกำรเพื่อควำมร่วมมือด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรภำยใต้เครือข่ำยบริกำร
วิชำกำรสถำบนัอุดมศึกษำไทย” คร้ังที่ 1
ประจ ำปี พ.ศ.2563 
  ันที่ 26-28 สิงหำคม 2563  

1.ผศ.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์
2.นำงสำววรรณภำ สีดำพล 
3.นำงชลำลยั ภูโทถ้ ำ 
 

8 กองทรัพยำกรบุคคล โครงกำร พัฒนำทักษะศักยภำพบุคลำกร
ให้พร้อมต่อกำรท ำงำนในอนำคต ประเภท
สำยสนับสนนุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
(Future Skill Development) 

1.นำงวิภำดำ  มีแวว 
2.นส.อุมำพร  ปำลสำร 
3.นำงรชตวรรณ พรมภักดี 
4.นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์ 
5.นำยณัฐพล  หีบแก้ว 
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งบประมาณ 

 รายการ ได้รับจัดสรร 

1.โครงการบริการวิชาการ   

  1.1 จัดสรรให้หน่วยงำนอ่ืน 2,149,000.00 

  1.2 จัดสรรให้ส ำนักด ำเนินกำร 3,851,000.00 

  1.3 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 3,000,000.00 

รวม 9,000,000.00 

1.งบประมาณแผ่นดิน (ม.ในก ากับ)   

ประเภทงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
งบประมาณแผ่นดิน (ม.ในก ากับ)         
- งบด ำเนินงำน 437,900.00 437,900.00 437,900.00 0.00 
- งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 

รวม 20,437,900.00 20,437,900.00 20,437,900.00 0.00 

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมำณแผ่นดิน (ม.ในก ำกับ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 

 งบประมำณแผ่นดิน (ม.ในก ำกับ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 

    2.1  งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานอธิการบดี  
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งบด  าเนนิงาน งบเงนิอดุหนนุทั่วไป
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2.งบประมาณเงินรายได้ 



ประเภทงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 
งบประมาณเงินรายได ้ 25,495,384.31 22,672,896.05 24,624,272.50 21,166,503.05 

2.2 งบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

 รายการ ได้รับจัดสรร 

1. รำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร   

  1.1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงรำยได ้ 1,507,200.00 

  1.2 โครงกำรเสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 14,873,168.00 

2. รำยรับโอนจำกมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนอ่ืน 4,150,243.30 

3. รำยรับจำกกำรบริหำรทรัพยส์นิ (ค่ำเช่ำห้องประชุม) 19,500.00 

4. รำยได้อื่น 2,375.00 

5. รำยรับจำกดอกเบี้ยและจำกกำรลงทุน 614,016.75 

รวม 21,166,503.05 

ตาราง แสดงรำยรับงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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3.เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 
 ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีเงินกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยสะสมทั้งสิน ยอดยกมำตั้งแต่ปี 2550-2563  

จ ำนวน 1,865,571.18 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนหกหมื่นห้ำพันห้ำร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบำทสิบแปดสตำงค์)  

 

4.เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

ตารางท่ี 6 แสดงเงินทุนส ำรองสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 

ปีงบประมาณ  จ านวนเงิน  

2560 13,083,297.64 

2561 24,738,798.42 

2562 30,729,277.08 

2563 32,784,622.18 
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แผนและผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินรายได ้จดัสรรจากส านักงานอธกิารบดี  

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมวดเงินรำยได้ ที่ได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยมีผลกำรด ำเนินโครงกำรดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (จัดสรรให้หน่วยงำนอื่น) 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  

1 สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำต ิ ผศ.นงรำม เหมือนฤทธ์ิ 200,000.00 
เล่ือนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด 

โควิท 2019 

คณะเภสัชศาสตร์ 

2 
อันตรำยจำกกำรใช้สำรก ำจัดศตัรพูืช 
ปีท่ี 16 

นำงทองค ำ วงษ์พระจันทร์ 80,000.00 112 86.00 

3 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสปำสู่
มำตรฐำนสำกล 

นำงสำวไพลิน ลืออดุลย ์ 50,000.00 55 100.00 

คณะเทคนิคการแพทย ์

4 
ส่งเสริมสุขภำพทำงกำยภำพบ ำบดั
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน 

ผศ.พิสมัย มะลิลำ 46,000.00 75 91.00 

คณะเกษตรศาสตร ์

5 กำรควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี รศ.ประกำยจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน ์ 75,000.00 76 97.00 

6 วันเกษตรภำคอีสำน ประจ ำปี 2563 ผศ.จิรวัฒน์ สนิทชน 150,000.00 494,736 95.10 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

7 

กำรดูแลสุขภำพและผลผลติแพะ-
แกะเชิงบูรณำกำรของฟำร์ม
เกษตรกรรำยย่อยพื้นท่ีภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ศรญิญำ ฤกษ์อยูสุ่ข 200,000.00 211 98.00 

8 
กำรผลิตยำสมุนไพรส ำหรับสัตวเ์พื่อ
เป็นผลติภณัฑ์ชุมชน 

ผศ.จรรีัตน์ เอี่ยมสะอำด 75,000.00 62 88.20 
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ล าดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

9 
ปัญหำฝุ่น PM 2.5 : เผำป่ำท ำใหเ้กิด
มลพิษจริงหรือ ต.เมืองเพีย  

รศ.พรพรรณ สกุลค ู 55,000.00 125 100.00 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

10  ทันตกรรมพระรำชทำนเคลื่อนที ่ ผศ.ภัทรมน รัตนำพันธุ์ 240,000.00 862 96.33 

11 
กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกส ำหรบั
ผู้สูงอำยุและกลุม่ที่ต้องกำรพิเศษ 

ผศ.รัชฎำ ฉำยจิต 78,000.00 150 94.00 

คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

12 
ศิลปกรรมอำสำพัฒนำ
สภำพแวดล้อมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

อำจำรย์พรนภัส หำรค ำ 60,000.00 60 90.00 

13 

ศิลปกรรมประเทศอนุภมูิภำคลุ่มน้ ำ
โขง ประชำคมอำเซยีนและพื้นท่ี       
อื่น ๆ ศิลปกรรมประเทศอนุภมูิภำค
ลุ่มน้ ำโขง ประชำคมอำเซยีนและ
พื้นที่อ่ืน ๆ 

รศ.วิจิตร วินทะไชย 100,000.00 130 90.00 

คณะศึกษาศาสตร์ 

14 กำรพัฒนำกำรใช้โค้ดดิ้งส ำหรับเดก็ ผศ.พรสวรรค์ วงศ์ตำธรรม 80,000.00 25 89.20 

คณะเทคโนโลย ี

15 

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
อำหำรส ำหรับนักศึกษำและ
ผู้ประกอบกำรในประเทศเวียดนำม
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
อำหำรส ำหรับนักศึกษำและ
ผู้ประกอบกำรในประเทศเวียดนำม 

ผศ.คณิต  วิชิตพันธ์ุ 80,000.00 
เล่ือนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด 

โควิท 2019 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16 
อบรมภำษำไทยส ำหรับชำว
ต่ำงประเทศท่ีประเทศเมียนมำร ์

อำจำรย์อุมำรินทร์ ตลุำรักษ์ 100,000.00 
เล่ือนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด 

โควิท 2019 

คณะวิทยาศาสตร์ 

17 
ค่ำยวิทยำศำสตรส์ัญจร ครั้งที่ 34 
สัปดำห์วันวิทยำศำสตร ์

ผศ.ชิณณวรรธน์              
ตั้งกำญจนวงษ ์

150,000.00 เล่ือนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด 
โควิท 2019 

รวม 2,149,000.00 496,573 93.45 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18 มอดินแดงรักษ์พลังงำน รศ.รัชพล สันติวรำกร 80,000.00 ไม่มีกำรประเมินเนื่องจำกลักษณะ
โครงกำร 



ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

1 ค่ำยวิทย์คณติเพื่อน้อง รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

138,470.00 100 98.57 

2  สืบสำนประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ำว  รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

26,890.00 120 95.65 

3 กำรผลิตสำรชีวภณัฑ์ไตรโคเดอร์มำ
และบิวเวอรเ์รียในกำรป้องกันก ำจดั
โรคและแมลงศัตรูพืช 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 16,100.00 52 93.74 

4 กำรพัฒนำกำรเกษตรปลอดภัย 
หัวข้อ “กำรให้ควำมรู้และเทคนิคใน
กำรสังเกตโรคพืชและกำรจดักำรโรค
พืชโดยกำรใช้สำรชีวภัณฑ์” 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

13,920.00 52 94.65 

5 กำรปลูกผักและกำรใช้ปุ๋ยน้ ำ ปุ๋ย
ชีวภำพอย่ำงถูกวิธ ี

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

10,920.00 40 92.12 

6 กำรท ำบัญชีฟำร์ม รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

10,120.00 40 90.25 

7 ติดตำมกำรด ำเนินงำนกลุม่ข้ำว-กลุ่ม
ผักปลอดภัย 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 9,080.00 45 

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

8 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจดักำร
โรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบ
ผสมผสำนส ำหรับเกษตรกร  

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 22,860.00 50 95.25 

9 กำรใช้สำรชีวภณัฑ์ในกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคและแมลงศตัรูพืช 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 48,420.00 45 92.54 

10 กำรท ำบัญชีฟำร์มแกเ่กษตรกรกลุม่
ปลูกผักปลอดภยั 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

6,920.00 40 92.84 

11 ปุ๋ยสั่งตัดและกำรวิเครำะหด์ิน รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 86,021.65 50 95.12 

ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

12 กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิถี
วัฒนธรรมเพื่อยกระดับร้ำนค้ำ
ต้นแบบสูผู่้ประกอบกำรเชิงพำณิชย์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร N/A N/A N/A 

13 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแกไ้ข
ปัญหำและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 19,520.00 65 94.00 

ตารางที่ 2 โครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ด ำเนินกำรโดยส ำนัก) 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

14 เชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวชุมชน
เข้มแข็งบนฐำนกำรมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 38,072.00 62 96.00 

15  กำรฝึกทักษะกำรวเิครำะห์และ
สังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส ำรวจและ
เก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเตรียมน ำเสนอ
ต่อชุมชน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

24,800.00 18 93.00 

16 กำรน ำเสนอเส้นทำงกำรท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ท่ีพบในชุมชนเข้ำสู่
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

133,554.20  265  96.00  17 กำรจัดท ำคูม่ือและน ำผลิตภณัฑ์
ร้ำนค้ำชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวและ
กำรน ำไปใช้ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

18 สร้ำงฐำนปรำชญ์ภูมิปญัญำศิลำ รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

101,450.00 N/A N/A 

19 กำรเพิ่มทักษะดำ้นกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ภมูิปัญญำปรำชญ์ชำวบ้ำน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

31,950.00 84 97.00 

ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  

20 กำรออกแบบตรำสัญลักษณ์และ
บรรจภุัณฑ ์

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 11,160.00 20 90.15 

21 พัฒนำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงดนิ
และน้ ำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 15,120.00 25 92.47 

22 ส่งเสริมอำชีพท่ียั่งยืนเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต กิจกรรม กำรจัด
ประดับผ้ำและจัดดอกไมเ้พื่อใช้ใน
งำนพิธ ี

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

41,319.01 50 93.22 

23 เสรมิสร้ำงพลังใจในกำรท ำงำนและ
อุทิศตนเพื่อชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 20,626.00 70 93.47 

24 กำรออกแบบตรำสัญลักษณ์และ
บรรจภุัณฑ์ กิจกรรม กำรประกอบ
อำหำรประเภทขนมไทย 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 31,194.00 50 90.58 

25 พัฒนำทรัพยำกรและสภำพแวดลอ้ม รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 100,337.50 90 94.51 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

26 กำรประชุมหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำชุมชนต้นแบบ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 4,400.00 20 90.20 

27  ค่ำยเยำวชนสร้ำงสรรค์ สร้ำง
สัมพันธภำพร่วมกัน ภำวะผู้น ำก้ำว
ไกล ห่ำงไกลยำเสพตดิ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

237,019.01 180 91.58 

28 ประชุมหำรือกำรจดัท ำหลักสูตร
โรงเรียนผูสู้งอำยุ รุ่นที่ 2 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

480.00 40 93.75 

29 กำรบริหำรโรงเรียนผู้สูงอำยเุพื่อกำร
เรียนรู้และนวตักรรม (วิชำชีวิต 
กิจกรรมสูงวัยอย่ำงมีคณุค่ำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร N/A 80 92.00 

30 กำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย โดยใช้ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 33,800.00 1,824 

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

โครงกำร 
31  กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร กำรใช้ 

Application Holistic Base กำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ Appli-
cation Holistic Base 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

31,500.00 45 95.25 

32 สุขภำพจิตในช่วงภำวะวิกฤตโควิด 
และ New Normal : จำกบทเรียนสู่
กำรดูแล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 21,540.00 50 97.14 

ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

33 ส่งเสริมปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมตำม
หลักวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 15,354.00 40 92.47 

34  อบรมเชิงปฏิบัติกำรฟอกย้อมสเีสน้
ไหมตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 38,860.00 40 95.52 

35 อบรมเชิงปฏิบัติกำรสำวไหมใหไ้ดเ้ส้น
ไหมตำมมำตรฐำนสำกล 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 54,350.00 40 93.55 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

36  อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลติสบู่จำก
โปรตีนไหม 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 29,360.00 50 94.87 

37  อบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตกระดำษ
จำกต้นหม่อนและชำใบหม่อน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 24,348.90 50 93.32 

ต าบลพระยืนมิ่งมงคล อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  

38 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำโดยกำรจัดกำร
ระบบนิเวศน์และพัฒนำรูปแบบ
ประมงน้ ำน้อย 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 30,180.00 35 94.62 

39 บริกำรตรวจคัดกรองสุขภำพ
ประชำชนด้วยนวัตกรรมอยำ่งบูรณำ
กำรด้วยตูต้รวจสุขภำพอัจฉริยะสขุ
ศำลำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

43,720.00 296 94.63 

ต าบลบ้านดง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

40 กำรวิเครำะห์ดิน รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ไม่มีกำรประเมินเนื่องจำกลักษณะโครงกำร  

41  อบรมกำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อยด้วย
ระบบน้ ำหยด 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 5,550.00 15 93.50 

42 กำรเสนอโครงกำรกำรพัฒนำพื้นที่
โครงกำรสถำนีสูบน้ ำไฟฟ้ำต ำบลบำ้น
ดงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ไม่มีกำรประเมินเนื่องจำกลักษณะโครงกำร 

43 กำรส่งเสริมวสิำหกิจกลุ่มปลูกผัก รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ใช้เงิน CSV 50 

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

โครงกำร 

รวม 1,529,286.27 4,288           93.82 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

1 
หลักสตูร “Risk Management กำร
บริหำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตัิกำร

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

168,000.00 39 92.43 

2 
หลักสตูร “กลยุทธ์กำรนิเทศทำงกำร
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ 26 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

156,000.00 26 90.00 

3 
หลักสตูร “กำรคดัแยกผู้ป่วยฉุกเฉนิ
ส ำหรับพยำบำลวิชำชีพ” รุ่นที่ 5  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

132,000.00 33 89.70 

4 
หลักสตูร “กำรพัฒนำกำรบันทึก
ทำงกำรพยำบำล : Focus Chart-

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

352,000.00 88 89.89 

5 
หลักสตูร “สมรรถนะผู้น ำทำงกำร
พยำบำลด้ำน Clinical Supervi-

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

252,000.00 63 91.86 

6 

โครงกำร“กำรส ำรวจข้อมูลและ
จัดท ำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำง (ภ.ด.ส.3) และแบบรำยงำน
ต่ำงๆ (ภ.ด.ส.4, 1-2, 7-8) ตำม
พระรำชบัญญัตภิำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง พ.ศ.2562” รุ่นที่ 1  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

40,000.00 8 90.00 

รวม 1,100,000.00 257 90.65 

ตารางที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรมของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

งบประมาณเงินรายได้ของส านักบริการวิชาการ 
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ตารางที่ 4 หลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

1 โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคณุภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รุ่นที่ 1  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,905,900.00 100 92.60 

2 โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคณุภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รุ่นที่ 2  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,905,900.00 100 97.60 

3 โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธภิำพและพัฒนำคณุภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รุ่นที่ 3  

ผู้อ ำนวย 
กำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,905,900.00 100 97.80 

4 โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคณุภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รุ่นที่ 4  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,905,900.00 100 97.40 

5 โครงกำร กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและพัฒนำคณุภำพชีวิต
ของข้ำรำชกำรจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รุ่นที่ 5  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,905,900.00 100 97.40 

6 หลักสตูร “ผู้น ำยุคใหม่เครือข่ำย
อำเซียน” รุ่นที่ 10 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

403,000.00 62 92.06 

7 กำรน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่ม
องค์กรชุมชน (โครงกำรย่อย จ ำนวน 
7 โครงกำร)ต่อคณะกรรมกำร
ธนำคำรออมสิน ภำยใต้ โครงกำร
เสรมิสร้ำงและพัฒนำภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,000,000.00 56   90.20 

8 เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้อัตลักษณ์จังหวัด 
ภำค 4 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

858,000.00 30 92.89  

9 เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้อัตลักษณ์จังหวัด 
ภำค 5 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

1,201,200.00 42 97.35  

10 เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวภำยใต้อัตลักษณ์จังหวัด 
ภำค 6 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

686,400.00 24 92.87  
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ตารางที่ 4 หลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ ผล 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 

11 กำรจัดสอบกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 165,200.00 944 

ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

12 กำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไป ของส ำนักบริกำรวิชำกำร 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักบริกำรวิชำกำร 

3,008,376.00 32,004 
ไม่มีกำรประเมิน
เนื่องจำกลักษณะ

โครงกำร 

13 โครงกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร 

ผู้อ ำนวย 
กำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 

3,864,000.00 176 95.48 

รวม 20,715,676.00 33,838 94.83 
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สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานอธิการบดี 

 1.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินรายได้ จัดสรรจากส านักงานอธิการบดี  
จ ำนวนท้ังสิ้น 18 โครงกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 13 โครงกำร  

        เลื่อนจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 2019  5 โครงกำร 

งบประมำณทั้งส้ิน 2,149,000 บำท 

ผู้รับบริกำรท้ังสิ้น 496,573 คน 

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.45 

 1.2 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

จ ำนวนท้ังสิ้น 43 โครงกำร 

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 43 โครงกำร  

งบประมำณทั้งส้ิน 1,529,286.27 บำท  

ผู้รับบริกำรท้ังสิ้น 4,288 คน 

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.82 

2. งบประมาณเงินรายไดข้องส านักบริการวิชาการ 

2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 

จ ำนวนท้ังสิ้น 6 โครงกำร  

งบประมำณทั้งส้ิน 1,100,000 บำท  

ผู้รับบริกำรท้ังสิ้น 257 คน  

ควำมพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.65 

2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

จ ำนวนท้ังสิ้น 13 โครงกำร  

งบประมำณทั้งส้ิน 20,715,676 บำท  

ผู้รับบริกำรท้ังสิ้น 33,838 คน  

สรุปภาพรวม จ านวน 78 โครงการ ผู้รับบริการรวม 534,956 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย 93.19      
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,166,503.05 บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนหกพันห้าร้อยสามบาทห้าสตางค์)  
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กลไก การบริการวิชาการ กำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร ใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติ

รำชกำร เพ่ือก ำหนดทิศทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ซึ่งมีภำรกิจหลัก

ในกำรให้ควำมรู้ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกองค์ควำมรู้และผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 

ขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ทักษะและประสบกำรณ์ โดยกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยนอก

มหำวิทยำลัย ภำยในมหำวิทยำลัยและภำยในส ำนักบริกำรวิชำกำร เพื่อให้กำรด ำเนิน

ภำรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
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ชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  มหาวิทยาลั ย 

ขอนแก่น ถือเป็นโครงกำรท่ีมุ่งเน้นกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน 

โดยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชนตำมควำมต้องกำรของคนในชุมชน โดยกำรน้อมน ำ

พระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ออกเผยแพร่สู่

ชุมชน โดยคณำจำรย์ บุคลำกร ตลอดจนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้

ให้กับชุมชนภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว  
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หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางการพยาบาล  
 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้จัดหลักสูตรอบรมทำงกำรพยำบำล เพื่อเผยแพร่แนวคิด เทคนิค วิธีกำร 
ประสบกำรณ์และแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรพยำบำลจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและมำก
ประสบกำรณ์ จำกทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพและสมรรถนะทำงกำร
พยำบำลให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย-์พยำบำล เพื่อเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริกำร โดยใช้ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน

ต่อไป  
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อ าเภอ มข.พัฒนา 
 กำรบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวมร่วมกับหน่วยงำนในพื้นท่ี เพื่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในพื้นท่ี เขตอ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยต ำบลบ้ำนโต้น ต ำบล  
ขำมป้อม ต ำบลพระบุ ต ำบลหนองแวง ต ำบลพระยืนมิ่งมงคล เป็นกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร
แบบต่อเนื่อง โดยกำรให้บริกำรวิชำกำรและองค์ควำมรู้ตำมควำมต้องกำรของชุมชน และ
ด ำเนินกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
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การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก แหล่งงบประมาณ : ธนาคารออมสิน 
 ส ำ นั กบ ริ ก ำ ร วิ ช ำ กำ ร  และคณะบริ ห ำ ร ธุ ร กิ จและกำรบัญชี  แ ละคณะศิ ลปกร รมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนำคำรออมสิน ได้ด ำเนินงำนร่วมแก้ปัญหำเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ภำคอีสำน 
ผ่ำนกระบวนกำรคิด ของนิสิตนักศึกษำคนรุ่นใหม่น ำควำมรู้ที่ทันสมัยกลับคือไปพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดควำม
ภำคภูมิใจในภูมิปัญญำเริ่มต้นแก้ไขปัญหำอย่ำงมีคุณค่ำพัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล สร้ำงอำชีพและยกระดับผลิตผล
เพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรตลำด ตำมแนวคิดกำรพัฒนำแบบ “เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ ำ ร่วมเรียน ร่วมรู้ ร่วมท ำ” 
สร้ำงจิตอำสำในชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 -2564 “ออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” อันน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมมั่นคงของรำกฐำนสังคมจำกพ้ืนฐำนควำมเข้ำใจของคนรุ่นใหม่ ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2563 – 2564 ได้คัดเลือกกลุ่มองค์กรชุมชน จ ำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มทอเสื่อบ้ำนป่ำเหลี่อม ได้รับ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกต้นกล้วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำจำกเสื่อกล้วย ถุงเพำะช ำจำกต้นกล้วย และกระเป๋ำ
ใบตองกล้วย 2) กลุ่มศิลำโฮมสเตย์ ได้รับกำรพัฒนำน้ ำมันสกัดจำกดอกดำวเรืองเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ของฝำกส่งเสริม
ด้ำนกำรท่องเท่ียว 3) กลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรขยะทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงกิจกรรม
ทำงกำรเรียนรู้ภำยในกลุ่มฝรั่งกระเสริมสุข     4. กลุ่มวังมนโฮมสเตย์ ได้รับกำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรเชิงพำณิชย์ 5. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกปลำ ได้รับกำรสร้ำงตรำสินค้ำและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ 6. กลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ได้รับกำรต่อยอดงำนฝีมืองำนปั้นดินเพ่ิมมูลค่ำ และลดต้นทุน ขยำยกลุ่มเป้ำหมำย 7. กลุ่ม
จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนต ำบลเมืองเพีย ได้รับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำของที่ระลึกท้องถิ่น กำรสร้ำงตรำ
สินค้ำ และกำรส่งเสริมช่องทำงกำรขำยสินค้ำ  
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สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมของส่วนงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยขอนแก่นที่จัดขึ้นในโอกำสต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส ำนักบริกำรวิชำกำร 
กับส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น อีกท้ังกำรร่วมกิจกรรมของมหำวิทยำลัยเพื่อสืบสำนประเพณี
และวัฒนธรรมท่ีดีงำมตลอดมำ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงควำมคิด ควำมเชื่อ องค์ควำมรู้และวิถีชีวิตท่ีดีงำม 
จึงมีต้องมีควำมรัก ควำมหวงแหน ในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย โดย

ร่วมกันอนุรักษ์สืบสำนให้คงอยู่ต่อไป 
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เครือข่ายบริการวิชาการและการความร่วมมือเพื่อสังคม 

 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 กับเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร สถำบันอุดมศึกษำไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรด ำเนินกำรใน
รูปแบบเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร และมีกำรประชุมสำมัญของเครือข่ำย กำรน ำเสนอผลงำนบริกำร
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
          รวมท้ังควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรอบมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำชุมชนรอบมหำวิทยำลัย โดย
ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนรอบ ๆ มหำวิทยำลัย โดยมีสภำกำแฟยำมเช้ำ เพื่อหำรือ
และประสำนงำนควำมร่วมมือของหน่วยงำนรัฐและเอกชนร่วมกัน ซึ่งมีผลงำนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน
กว่ำ 9 ปี ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของสภำกำแฟเป็นกำรด ำเนินงำนเชิงรุกโดยกำรพบปะชุมชน  
ประมวลปัญหำและหำควำมต้องกำรของชุมชนรอบมหำวิทยำลัย และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
อ ย่ ำ ง บูรณำกำร 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา  
 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร  
           ผศ.ดร.สำธร พรตระกูลพิพัฒน ์    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวิชำกำร 
 นำยธวชั รัตนมนตร ี     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนัก 
 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย     ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนัก 
 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์      หัวหน้ำงำนแผนยทุธศำสตร์และเทคโนโลยี
 นำงวิภำดำ มีแวว      หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร  
 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย    หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร 
 
แหล่งข้อมูล 
 นำยธวชั รัตนมนตร ี     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนส ำนักฯ 
 นำยบุญญฤทธิ์ สมบัติหลำย     ที่ปรึกษำกองบริหำรงำนส ำนัก 
 นำงเอ้ืองฟ้ำ วรรณสิทธิ์      หัวหน้ำงำนแผนยทุธศำสตร์และเทคโนโลยี 
 นำงวิภำดำ มีแวว      หัวหน้ำงำนบริหำรและสื่อสำรองค์กร 
 นำงสำวเดือนเพ็ญดำว ชิวพิมำย    หัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร 
 นำงประคอง เชียงนำงำม     นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 

นำยประภำพรณ์ ขันชัย     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นำงสำวประภำพร ปิ่นใจ     นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศช ำนำญกำร 
นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล    นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศช ำนำญกำร 
นำงชลำลัย ภูโทถ้ ำ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นำงสำวกำญจนำ บุศรีค ำ     นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
นำงสำวลลดำ สินธุพันธ์     นักวิชำกำรศึกษำ 
นำยณัฐพล หีบแก้ว     นักวิชำกำรศึกษำ 
นำยพฤมนต์ เธียรเจริญ     นักวิชำกำรศึกษำ 
 
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเลม่ 
นำงสำวนิภำพรรณ ชัยเดชทยำกุล    นักวิชำกำรแผนและสำรสนเทศช ำนำญกำร 
นำงสำววรรณวิษำ ธนำจนิตวิทย์    นักวิชำกำรศึกษำ 
 
เผยแพร่ 
 ธันวำคม 2563 
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