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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

สารผู้อ านวยการ 
 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ส านักบริการวิชาการ ได้มีการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้
นโยบายการเปลี ่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Transformation) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เปล ี ่ยนแปลงของส ังคม โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งการข ับเคล ื ่อน 2 พันธก ิจส  าค ัญ ค ือ การปร ับเปล ี ่ยน 
การจัดการศึกษา (Education Transformation) และการปรับเปลี ่ยนการให้บริการวิชาการ (Academic 
Service Transformation) โดยในส่วนของการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษานั้นส านักบริการวิชาการได้มุ่งเน้นใน
การปรับเปลี่ยนการให้บริการวิชาการในรูปของหลักสูตรระยะสั้นที่เคยท ามาแต่ในอดีตมาเป็นหลักสูตรการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีเป้าหมายส าคัญคือให้ผู้เรียน (Learner) สามารถที่จะเลือกตัดสินใจได้
เพ ิ ่มข ึ ้นว ่านอกเหน ือจากการอบรม/ส ัมมนาจนครบตามหล ักส ูตรได ้ร ับในประกาศน ียบ ัตรแล้ว  
ยังมีความประสงค์ที่จะเก็บหน่วยกิตการเรียนนั้นเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตเพื่อรับปริญญาบัตรตามหลักสูตร
ปริญญาบัตร (Degree) อันเป็นหลักสูตรเป้าหมายหรือไม่ และในด้านการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการนั้น
ส านักบริการวิชาการได้สนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี ่ยนลักษณะการให้บร ิการ  
จากการบริการแบบให้เปล่า (CSR: Corporate Social Responsibility) เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV: 
Creative Share Value) ซึ่งผลการด าเนินงานในด้านเหล่านี้ก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 และเนื่องจากอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนพันธกิจให้เป็นไปตามนโยบายใหม่ที่ยังไม่สมบูรณ์และ  
เป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรส านักบริการวิชาการยังคงรับผิดชอบภารกิจอื่น ๆ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติในอดี ต 
ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการหารายได้ เนื่องจากยังมีภาระในการดูแลบุคลากรบางส่วนของส านักฯ ที่ยังต้องใช้งบประมาณ
รายได้ของส านักฯ ในการบริหาร ดังนั้น ก็จะเห็นได้ว่าภายใต้บริบทในปัจจุบันยังคงมีการคาบเกี่ยวระหว่าง
บทบาทใหม่ที่ได้รับมอบหมายกับความรับผิดชอบด้านงบประมาณที่ต้องด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ประเทศยังอยู่ภายใต้การระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด 19 ท าให้หลาย ๆ โครงการไม่สามารถด าเนินการและ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการจัดหารายได้ของส านัก รายได้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ โดยส านักบริการวิชาการคาดหวังว่าในปีงบประมาณต่อไปด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคที่ลดลงจะ
ท าให้บุคลากรส านักสามารถแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และผลประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ 
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ค าน า 
 

 ภายใต้สถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและ  
การบริการวิชาการสู่สังคม ส านักบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายพันธกิจเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ
และทิศทางการปรับเปลี ่ยน (Transformation) การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนอกจากจะได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการสู ่ส ังคมแล้ว ยังมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปกติใหม่เป็นภารกิจที่ท้าทายบุคลากรของส านักฯ เป็นอย่างมาก และอาจจะ
มีผลกระทบต่อความคุ้นชินกับการท างานในรูปแบบเดิมที ่ได้ด าเนินมากว่า 30 ปี แต่อย่างไรก็ตามภารกิจ 
ส่วนใหญ่ของส านักบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ก็ยังเน้นหนักไปที ่การบริการวิชาการ 
สู่สังคมเป็นหลัก แม้จะควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกับภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ตาม  
นอกจากนั้นผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) ถือว่าเป็น
อุปสรรคส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร และเป็นผลท าให้ส านักบริการวิชาการประสบกับปัญหารายได้
น้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นเกือบ 2 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม โดยความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีการ 
สั ่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี ่ยนแปลง ทัศนคติต่อการ
เปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ส านักบริการวิชาการมั่นใจว่าผลการด าเนินงานในปีต่อไปจะต้องอยู ่ในสถานะที่มี  
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน ส าหรับรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
การสรุปผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของส านัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นหลัก นอกจากนั้นยังได้มีการน าเสนอถึงข้อมูล 
ในอีกหลายด้าน อาทิเช่น การพัฒนาบุคลากร การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งเป็นผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
 ส านักบริการวิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี ่ยวข้อง  
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรและผู้บริหารของส านักเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ส านักบริการวิชาการภายใต้ยุคเปลี่ยนผ่าน นอกจากจะต้องมีการเตรียมการรองรับการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามพันธกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย โดยพันธกิจหลักส าคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 2) การจัดหลักสูตรปกติใหม่ และ 3) การบริการวิชาการในรูปแบบของ 
การสร้างคุณค่าร่วมกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การด ารงอยู่ขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถเลี้ยงตัวเองใหไ้ด้
มากที่สุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักบริการวิชาการยังจ าต้องด าเนินกิจกรรมบางอย่างดั่งที่เคยด าเนินการ
มาตั ้งแต่ในอดีต เพื ่อเป็นแหล่งของรายได้ กิจกรรมหรือโครงการเหล่านั ้นประกอบด้วย  การรับงานเป็น 
ที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานภายนอก การจัดสอบวัดความรู้ของกระทรวง  กรม กองต่าง ๆ การจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ ทั้งนี้  โครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้เป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดเตรียมและ  
วางแผนการจัดท าหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต และสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรปกติใหม่ที่ก าลังด าเนินการ  
ร่างหลักสูตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการได้ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
ในหลักสูตรต่าง ๆ จ าแนกตามประเภทเงินงบประมาณ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. งบประมาณเงินรายได้ 
   1.1 การให้บริการวิชาการโดยจัดหลักสูตรระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส านักบริการวิชาการ สร้างหลักสูตรการอบรม แล้วท าการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านระบบดิจิทัลไปยังกลุ ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ มีรายรับจ านวน 2,048,000 
บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 404 คน ระดับความพึงพอใจร้อยละ 93.62 
    1.2  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้
งบประมาณของหน่วยงานนั ้น ๆ ในการด าเนินการ และได้ด าเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว จ านวน 4 โครงการ  
มีรายรับ จ านวน 2,684,853 บาท และมีเงินค่าประกันผลงาน จ านวน 34,320 บาท มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 32,562 คน ระดับความพึงพอใจร้อยละ 91.08 จ านวนผลงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 1 โครงการ  
61 ผลิตภัณฑ์ 
   1.3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยงบประมาณส านักงานอธิการบดี โดยส านักบริการ
วิชาการ ได้น างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนี้ไปส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการเชิงพื้นที่ จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ มีรายรับจ านวน 5,221,460 
บาท มผีู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,284 คน ระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.25 
    1.4 รายรับอื ่น ๆ จากการขายสิ ่งของและค่าปรับ จ านวน 4,040.54 บาท และรายรับ 
เป็นเงินรับโอนจากกองทุน 5% จ านวน 15,120.26 บาท 
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 2. งบประมาณเงินเบิกแทน มหาวิทยาลัยในก ากับ 
   ส านักบริการวิชาการ ได้ร ับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จ านวน 7,200,000 บาท ส าหรับด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ใน 9 ต าบล ใน 3 อ าเภอของจังหวัดขอนแก่น มีการด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 67 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,544 คน ระดับความพึงพอใจร้อยละ 91.89  
มีจ านวนผลงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 9 ต าบล    
 งบประมาณที่ส านักบริการวิชาการ ได้รับทั้งส้ิน จ านวน 17,207,793.80 บาท มีผู้รับบริการ จ านวน
ทั้งสิ้น 38,794 คน ระดับความพึงพอใจร้อยละ 91.71 
   นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการท าหน้าที่ตามพันธกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมาย 
ส  าน ักฯ ได ้ม ีการด  าเน ินการในด ้านต ่าง ๆ ได ้แก ่  การร ่วมประช ุมเพ ื ่อท  าความเข ้าใจถ ึงแนวทาง  
ในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การบูรณาการ  
การให้บริการวิชาการเชิงพื ้นที ่กับการท างานวิจัยทางสังคม แนวทางในการจัดท าและเสนอหลักสูตรใหม่  
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญในการที่จะกระตุ้นเตือนและโน้มน้าวให้บุคลากร  
ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและส านักบริการวิชาการจ าต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transform)  
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น และนอกจากนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา ส านักบริการ-
วิชาการ ยังได้มีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการในหลายระบบงาน  
ทั้งนี้ ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งการด าเนินงานให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย -
ขอนแก่น ผลอันสืบเนื ่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ (โควิด -19) ท าให้ 
การด าเนินภารกิจด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้และ  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินรายได้ของส านักบริการวิชาการ  
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ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส านักบริการวิชาการ 

ปณิธาน 
  ส านักบริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ   
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและนานาชาติ ยึดมั่นการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิ ทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพ่ิม
โอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 องค์กรชั้นน าระดับชาติ ในการบูรณาการศิลปะวิทยาการสู่สังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย ในรูปแบบที่หลากหลาย     
 2. จัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม่ (New Normal Curriculum) ตามความต้องการของสังคม  
ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning Paradigm)    
  3. ประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน 
(CSV) เพ่ือการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
 

นโยบาย (Policy)  
  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและด าเนินการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยการ  
บูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย เครือข่าย พันธมิตร วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้น า ชี้แนะ 
และร่วมพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 1. มีหล ักส ูตรการจ ัดการศ ึกษาตลอดชีว ิต  (Lifelong Education) ที่ มีร ูปแบบการเร ียนรู้  
ที่หลากหลาย แหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดกว้างส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยการ Reskill/Upskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย เน้นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสม
หน่วยกิตการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมให้เพ่ิมมากขึ้น 
  2. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม่ (New Normal Curriculum) ตามความต้องการ
ของสังคม โดยจัดท าหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning 
Paradigm) ซ่ึงมีทั้งหลักสูตรอนุมัติปริญญา (Degree) และหลักสูตรที่อนุมัติวุฒิบัตร (Certificate or Non-
Degree) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบ มีการเรียนการสอนที่ผสมผสาน (Hybrid/Blended 
Learning) ทั ้งการเรียนในห้องเรียน และการเรียนผ่านสื ่อออนไลน์ (On-site/On-line Learning) ส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการเพ่ิมทักษะ ความรู้เพิ่มเติม และมีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
อนาคต (Future Skill)  ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 3. ประสานบริการวิชาการสู ่ส ังคม (Community Outreach) ด  าเน ินการให้บ ุคลากรของ
มหาวิทยาลัยน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อร่วมขับเคลื ่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการ 
สร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV; Creating Shared Value) มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
 

ค่านิยมองค์กร  
 อุทิศและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ค าขวัญ 
 ประสานศิลปวิทยาการสู่สังคม 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 

เป้าประสงค์ : ผลิตหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกอายุ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

1 
  

การปรับเปลี่ยนหลักสตูรเดิม
สู่รูปแบบใหม ่
  
  

1. จ านวนไม่น้อยกว่า 3 
หลักสตูร         
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 

ไม่มีการด าเนินการ 
เนื่องจากมีการปรบัแนวทางการ
ด าเนินพันธกิจของส านักบริการ
วิชาการ 

  

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม สู่การบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันหลายคณะ 
1 ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตร

ใหม่ท่ีเป็นความต้องการของ
สังคมและมีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ร่วมกันหลาย
หน่วยงาน 

1. จ านวนหลักสตูรที่มีการ 
บูรณาการข้ามศาสตร ์
อย่างน้อย 2 หลักสูตร 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม 
ไม่น้อยกว่า 1,500 คน 
3. ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 

1. โครงการ ออมสินยุวพัฒนร์ักษ์
ถิ่น ได้รับงบประมาณจากธนาคาร
ออมสิน มีผูเ้ข้าร่วมโครงการจ านวน 
400 คน ความพึงพอใจร้อยละ 85  
2.โครงการผู้ด าเนินการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพึง 130 
ช่ัวโมง รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 27 คน ความพึงพอใจร้อย
ละ 91.08 

- งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานบริการวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 
เป้าประสงค์ : ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม และตอบสนองชี้น าและเตือนสติสังคม 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) 

1 
  

ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการสร้างคณุค่าร่วมกัน 
  

จ านวนผลงานท่ีสร้างคณุค่า
ร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน/ป ี

ผลการด าเนินงานจาก 
1. โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(U2T)  ใน 9 ต าบล 
2. โครงการยกระดับผ้าทออัต
ลักษณ์อีสานสูส่ากล มี
ผู้ประกอบการ 
เข้าร่วมโครงการจาก 7 จังหวัด 
จ านวนผลงานท่ี 61 ผลติภณัฑ์   

 
- งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานบริการวิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. หลักสูตร “ผู้ด าเนินการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิง 130 
ช่ัวโมง” หัวข้อ “ธุรกิจผู้สูงอายุไทย
ยุคหลังโควดิ19 และการป้องกัน 
การติดเชื้อและการแพร่กระจายเชือ้
และการป้องกันและการควบคุมโรค
โควิด 19” 

4. โครงการการพัฒนางานหตัถกรรม
ในชุมชน : กิจกรรมถ่ายทอดมรดก
ทางภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและ 
ผลิตผ้าอัตลักษณ์ ต.ท่ากระเสริม  
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์น ้าอย่างบรูณา
การ ต.ท่ากระเสริม  
6. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
ต.บ้านกง  
7. โครงการ Smart Health สุขภาพ
ดี มีสุข ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น : กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดูแลโค-กระบือ และรู้ทนั
โรคอุบัติใหม่ โรคลัมปสีกิน  
8. โครงการพัฒนารูปแบบการประมง 
ในชุมชนต้นแบบ มข. Smart 
Fishery : กิจกรรมนวัตกรรมประมง
สู่การบรูณาการที่ยั่งยืน ต.บ้านโตน้  
(วันท่ี 20 สิงหาคม 2564) 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม 
1 

  
การสร้างโครงการบริการ
วิชาการใหม่ในลักษณะ
บูรณาการโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการหรือชุมชนที่
ได้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 2 
ชุมชน 

1. โครงการสร้างฐาน ปราชญภ์ูมิ

ปัญญา ศลิา  

2. กิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนต้นแบบฯ 
ส านักบริการวิชาการ ได้แก่  
ต.บ้านกง ต.ท่ากระเสริม ต.พระยนื-
มิ่งมงคล 

- งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 ส่งเสริมการสรา้งชุมชน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนา 

จ านวนชุมชนต้นแบบ ไม่น้อย
กว่า 3 ชุมชน 

1. ส่งเสรมิการสร้างชุมชนต้นแบบ

ในพื้นที ่ต.กุดเค้า ต.วังสวาป ต.นา-

ฝาย ต.ห้วยม่วง ต.โนนคอม   

2. โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ(U2T) 

ได้แก่  ต.บ้านเรือ ต.กุดขอนแก่น  

ต.ภูเวียง ต.นาชุมแสง 

- งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 โครงการวิจัยภูมิปญัญา
ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาของสังคม 

เกิดการวิจยัจ านวนผลงานวิจัย 
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 
  

1. การอนุรักษ์สมุนไพรไทยของ  
ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง 
2. การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มอดินแดง) 
ด้วยวิธีการย้อมเย็น 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรค 

ไม่ตดิต่อเรื้อรังและความคุ้มค่าใน

การน านวัตกรรมเพื่อคดักรองผู้ป่วย

ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

- งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม 
1 
  

การน าเทคโนโลยรีูปแบบ
ใหม่มาใช้ในการบริการ
วิชาการที่มีอยู่เดมิ 

จ านวนเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 
  

1 .ตู้สุขศาลา สามารถรายงานผล

การตรวจสุขภาพ ภายใน 5 นาท ี

2. เครื่องตรวจคณุภาพน ้า 

3. กล่องทานยาอัจฉริยะ 
(Tuberculosis : TB-Box) 

- งานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 

1 
  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ 
  

จ านวนเครือข่ายที่เพิม่ขึ้น  
ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย/ป ี
  

1. ภายใน มข. ก าลังด าเนินการ 
ลงนาม MOU กับคณะพยาบาล-
ศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย ์
2. ภายนอก มข. ได้แก่ อปท. 9 

ต าบล, กสถ., กระทรวงสาธารณสขุ 

ส านักงาน ก.พ., ธนาคารออมสิน, 

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, สนง.การ

ท่องเที่ยวและการกีฬา จ.ขอนแกน่, 

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ, สนง.จังหวัด

ขอนแก่น 

- งานบริการวิชาการ 
- งานแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 



8 
 

 
“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 
เป้าประสงค์ : 1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 
  2. กระจายอ านาจการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
  3.ส่งเสริมให้เกิดงานเชิงธุรกิจในส านักบริการวิชาการ 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกระบวนทัศน์ใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับการพัฒนาของคน
ทุกช่วงวัย 

1 
  

ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารจดัการเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุคใหม ่

มีการปรับโครงการและระบบ
การบริหารจัดการ 
  

ที่ประชุมกรรมการประจ าส านัก  
ให้ทบทวนการเสนอโครงสรา้งและ
ภารกิจ โดยให้คงไว้ 3 งาน 
ประกอบด้วย งานอ านวยการ  
งานการศึกษาตลอดชีวิต และงาน
บูรณาการข้ามศาสตร ์

- งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ในส านักบริการวิชาการ 

1 
  

น าหลักการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐมาใช้ในการ
บริหารงาน 

มีการด าเนินการไม่น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 
  

มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบน Web 
Site ของส านักบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย 
1. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
ประจ าเดือน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าส านัก และกรรมการบริหาร-
ส านัก 
3. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมนิ- 
ผลการปฏิบตัิงานบุคลากรประจ าปี 
4. ประกาศใช้ระบบขอใช้ห้องประชุม 
5. ประกาศใช้ระบบการขอใช้รถยนต์ 

- งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 ทบทวนกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ ์
1 

  
ทบทวนกฎ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ 

มีการทบทวนกฎ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ 

ปรับปรุงแก้ไข  
1) ประกาศการใช้ห้องประชุมส านกัฯ   
2) ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนผู้พิจารณาบทความวารสาร
ส านักฯ 

- งานบริหาร
และสื่อสาร
องค์กร 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลขั้นตอนการท างานเพ่ือก้าวสู่ยุคดิจิทัล 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ เช่น 
ระบบบัญชี ระบบการเงิน 
ระบบพัสดุ และระบบ
บริหารงานบุคลากร 
ระบบงานสารบรรณ ท่ี
เชื่อมโยงระบบข้อมลูถึงกัน
และใช้งานร่วมกันได ้

จ านวนระบบสะสมที่น ามาใช้ 
ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ 

1. ระบบลงทะเบยีนอบรม 
2. ระบบใบจัดหาพสัดุ  
3. ระบบเบิกพัสดุอิเล็กทรอนิกส ์
4. ระบบรายงานโครงการ 
5. ระบบขอขออนุมัติใช้รถยนต ์
6. ระบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม 
7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
8. การจัดอบรม - จัดประชุม 
Online 
9. การประเมินความพึงพอใจ 

- งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสู่การพ่ึงพาตนเอง 
อย่างย่ังยืน 
1 พัฒนาทักษะของบุคลากร

ส านักบริการวิชาการ ให้มี
ความพร้อมส าหรับการ
ท างานในอนาคต  

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ ร้อยละ 100  

1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานใน 5 ด้าน ได้แก่  
สารบรรณ การเงิน พัสดุ เทคโนโลยี
สารสนสนเทศ แผนและประกัน
คุณภาพ และการให้บริการวิชาการ 
ร่วมกับ สถาบันการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป และสถาบันภาษา  
วันท่ี 25 - 26 ธันวาคม 2563  
ณ จังหวัดเพชรบรูณ ์
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การน าองค์ความรู้และทักษะการ
วิเคราะห์ชุมชน เพื่อน าไปสู่การเขยีน
บทความวิชาการและโจทย์วิจยั”  
วันท่ี 15 มิถุนายน 2564  
ณ ส านักบริการวิชาการ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ทิศทางการพัฒนาส านักบริการ
วิชาการ  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2564  
ณ ส านักบริการวิชาการ 
 

- งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการ“การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การน าองค์ความรู้และ
ทักษะการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อน าไปสู่
การเขียนบทความวิชาการและโจทย์
วิจัย” วันท่ี 13 สิงหาคม 2564  
ณ ส านักบริการวิชาการ 
5. กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
“การเขียนข้อเสนอโครงการ"  
วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
ณ ส านักบริการวิชาการ 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดท าหลักสูตร
แนวใหม่ สู่การบรูณาการข้าม
ศาสตร์ ผ่านระบบOnline และ 
Onsite วันท่ี 10 กันยายน 2564  
ณ ส านักบริการวิชาการ 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

งบประมาณส านักบริการวิชาการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการ ได้รับงบประมาณในการด าเนินภารกิจด้านบริการ
วิชาการ จ านวนทั้งสิ ้น 17,207,793.80  บาท ประกอบด้วย งบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ  
จ านวน 4,786,333.80 บาท และงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนรวม 5,221,460 บาท  
เงินเบิกแทน ม.ในก ากับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) จ านวน 
7,200,000 บาท เพ่ือด าเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
 1. งบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ (4,786,333.80 บาท) 
    1.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื ่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 
งบประมาณทั้งสิ ้น 2,048,000 บาท จ านวน 7 โครงการ มีผู ้รับบริการทั้งสิ ้น 404 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย 
ร้อยละ 93.62 
   1.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื ่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก งบประมาณทั้งสิ้น 2,684,853 บาท จ านวน 4 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
32,562 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.08  
    1.3 รายรับจากการขายสิ่งของและค่าปรับ เป็นเงิน 4,040.54 บาท 
   1.4 รายรับโอนกองทุนรวม เป็นเงิน 15,120.26 บาท 
  1.5 เงินค่าประกันผลงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เป็นเงิน 34,320 บาท 
 2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (5,221,460 บาท) 
  2.1 งบประมาณจากส านักงานอธิการบดี งบประมาณทั้งสิ้น 4,572,600 บาท ส าหรับด าเนิน
ภารกิจ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 19 โครงการ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,284 คน   
  2.2 งบประมาณจากส านักงานอธิการบดี-จากฝ่ายการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 399,600 บาท 
ส าหรับด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกลการให้บริการวิชาการ และโครงการร่วม Benchmarking ระหว่าง  
3 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 75 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90.25 
  2.3 รายรับอื่น ๆ จากส านักงานอธิการบด ีเป็นเงิน 249,260 บาท 
  3. เงินเบิกแทน ม.ในก ากับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 
(7,200,000 บาท) งบประมาณ 7,200,000 บาท เพื่อด าเนินงาน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : U2T)  ใน 9 ต าบล จ านวน 67 โครงการ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 
4,544 คน ความพึงพอใจร้อยละ 91.89 จ านวนผลงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 9 ต าบล  ประกอบด้วย 
 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1 ขอนแก่น ภูผาม่าน นาฝาย 
2 ขอนแก่น ภูผาม่าน โนนคอม 

3 ขอนแก่น ภูผาม่าน วังสวาบ 

4 ขอนแก่น ภูผาม่าน ห้วยม่วง 
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ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
5 ขอนแก่น ภูเวียง กุดขอนแก่น 

6 ขอนแก่น ภูเวียง นาชุมแสง 
7 ขอนแก่น ภูเวียง บ้านเรือ 

8 ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง 

9 ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า 
 

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง คงเหลือ 
งบประมาณเงินรายได้ 

1.ส านักบริการวิชาการ 4,786,333.80 9,098,669.24 (4,312,335.44) 

2.ส านักงานอธิการบดี 5,221,460 3,786,268.54 1,435,191.46 
เงินเบิกแทน ม.ในก ากับ 

1.งบประมาณ ม.ในก ากับ 7,200,000 2,426,652.35 4,773,347.65 

รวมทั้งสิ้น 17,207,793.80 15,311,590.13 1,896,203.67 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 

 

ส านักบริการวิชาการ
28%

ส านักงานอธิการบดี
30%

งบประมาณ ม.ในก ากับ
42%

ส านักบริการวิชาการ ส านักงานอธิการบดี งบประมาณ ม.ในก ากับ
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สรุปผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศดว้ย OKRs 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการ 

ล าดับ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

(OKRs) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลการด าเนินงาน 

การประเมิน
ตนเอง 
(ร้อยละ

ความส าเร็จ) 
1 OKR29 ร้อยละของส่วนงานท่ีใช้

ระบบ OKR และมีการถา่ยทอด 
ไปยังบุคลากร 

100 
(36 คน) 

100 
(36 คน) 

1. มีการจัดประชุมชี้แจงบุคลากร 
2. มอบหมาย OKR ให้แก่หัวหน้าส่วนงาน  
3. หัวหน้าส่วนงาน มอบหมายใหก้ับ
บุคลากรในสังกัด โดยระบลุงใน PD ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
4. มีการก ากับติดตามผลการด าเนนิงาน
รายไตรมาส 

100.00 

2 OKR35 จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การบริการจาก มข. อย่างบูรณา
การของสาขาวิชาต่าง ๆ (สะสม) 

7 14 1. ต.โนนคอม อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น  
2. ต.นาฝาย อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น 
3. ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
4. ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
5. ต.บ้านเรือ อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 
6. ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
7. ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
8. ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
9. ต.กุดเค้า อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 
10. ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
11. ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
12. ต.ท่ากระเสริม อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 
13. ต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน  
จ.ขอนแก่น 
14. ต.ทรายมูล อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น   

100.00 

3 OKR36 จ านวนผลงานท่ีเกิดจาก
การให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัในรูปแบบ CSV  

3 9 โครงการ U2T จ านวน 9 ผลงาน  
โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์ 
อีสานสูส่ากล 1 โครงการ 61 ช้ินงาน 

100.00 

4 OKR39 ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณทันเวลา 
(รายได้) และรอบเวลาของการ
จัดซื้อพัสด ุ
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ล าดับ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

(OKRs) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลการด าเนินงาน 

การประเมิน
ตนเอง 
(ร้อยละ

ความส าเร็จ) 
 OKR39-1 ร้อยละของการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณทันเวลา 
(แผ่นดิน/รายได้) 

100/100 71.68/67.41 1. เงินรายไดจ้ากส านักงานอธิการ 
3,277,786.65*100/4,572,600 
2. โครงการ U2T 
2,426,652.35*100/3,600,000 

69.55 

 OKR39-2 รอบเวลาของการจัดซื้อ
พัสด ุ

30 5 รอบระยะเวลาในการขออนุมัติและไดร้ับ
พัสดุใช้เวลาในการด าเนินงาน 5 วันท าการ 

100.00 

5 OKR56 จ านวนอาคารสถานท่ีที่
ได้รับการปรับปรุงแตล่ะป ี
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

3 3 1. ปรับปรุงห้องประชุมมณีเทวา 
2. ปรับปรุงห้องประชุมราชาวด ี
3. ปรับปรุงห้องน ้า ช้ัน 5 ฝั่งทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก 

100.00 

6 OKR65 จ านวนงานสะสมที่
ได้รับการพัฒนาใหม่หรือ
ปรับปรุง (Digital Workflow) 

1 5 ระบบ 1. ระบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม  
2. ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์  
3. ระบบการลาออนไลน ์
4. ระบบทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน)  
5. ระบบใบจัดหาพสัดุ  

100.00 

7 OKR77 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: 
ITA โดยส านักงาน ป.ป.ช. 

85 88.22 อ้างอิงจากผลการประเมิน มข. ปี 2564 100.00 

ร้อยละความส าเร็จของ OKRs 96.19 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ส านักบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส 
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับ 
ความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหา
อุปสรรค 

(7) 

1. ความเสี่ยงด้าน
กระบวนการ      
   - ด้านกายภาพ 
     1.1 ความไม่ปลอดภัย
ในการใช้ลิฟตข์ึ้น - ลง
อาคาร ของบุคลากร
ส านักบริการวิชาการและ
ผู้รับบริการ   

 

 
 
 
1. เนื่องจากโครงสรา้งอาคาร 
มีฐานลาดชันไปทางด้านหน้า 
ของตึกจึงท าให้มีน ้าขังใต้อาคาร 
รวมไปถึงบรเิวณด้านล่างระบบ
ลิฟต ์จึงเป็นสาเหตุท าใหล้ิฟต ์
มีการเสื่อมสภาพได้เร็วจาก 
น ้าขัง และอาจท าให้เกิดลิฟต-์ 
ค้าง ลิฟตเ์สยีได้บ่อย  

 
 
 
1) อาคารพิมล กลกิจ ได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนลิฟต์ตัวใหม่ 
ทดแทนลิฟตต์ัวเดิม จ านวน 
3 ตัว เรียบร้อยแล้วและ 
อยู่ระหว่างการตรวจรับและ
การส่งมอบงาน 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 

     1.2 เกิดการกะเทาะ
หลุดร่อนของเพดานปูน
ส าเรจ็รูปภายในอาคาร
ส านักงานตลอดเวลา 
ท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการปฏิบตัิ-
งานของบุคลากร 
 

1. เกิดการกะเทาะ หลุดร่อน
ของเพดานปูนส าเร็จรูปภายใน
อาคารส านักงานตลอดเวลา 
ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตลอดจนอ ุปกรณ ์ท ี ่ต ิดกับ
เพดานไม่สามารถยึดเกาะได้ 
เช่น หลอดไฟ, พัดลม เป็นต้น 

1) การด าเนินการปรับปรุง
หลังคากันความร้อนและรอย
รั่วดาดฟ้าช้ัน 6 มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการตรวจรับ
และการส่งมอบงาน 
2) การหลุดร่อนของปูนส าเร็จ-
รูปของเพดานและแผง
หลอดไฟ ที่มีอายุการใช้งานมา
นานของแต่ละห้องท างานของ
แต่ละส่วนงานเสีย่งต่อการเกดิ
อันตรายกับบุคลากร 

2 
 
 
 
 
 
3 

1 
 
 
 
 
 
4 

2 
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     1.3 ความไม่ปลอดภัย
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักบริการ
วิชาการ 

1. ความไม่ปลอดภยัของ
บุคลากรในการไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่เสี่ยง จากโรคระบาด 
โคโรน่าไวรสั (โควิด-19) 

1) หน่วยงานมีเครื่องวัด
อุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ 
ประตูทางเข้าส านักงาน  
เพื่อการตรวจคัดกรอง 
2) การป้องกันตนเองโดยการ
สวมหน้ากากอนามยั และ 
ล้างมือบ่อย ๆ รวมทั้งใช้

3 2 6  



16 
 

 
“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส 
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับ 
ความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหา
อุปสรรค 

(7) 

แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อรักษา
ระยะห่างในการปฏิบตัิงาน 
3) บุคลากรได้มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิค-19เรียบร้อยแล้ว 
4) การลงพื้นที่ปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีของบุคลากรให้ปฏิบัติ
ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครดั 

     1.4 การเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
ของบุคลากรส านักบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 

1. การเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในระยะทางไกล ๆ โดยรถตู้
รับจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตตุ่าง ๆ ได ้
2. พนักงานขับรถอาจรับงาน
มาก อาจเกิดความเมื่อยล้า 
ในการขับรถ 
3. สภาพรถอาจไมส่มบูรณ ์

1) การตรวจสอบหลักฐาน 
การท าประกันภัยประกอบการ
รายงาน ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ในเวลากลางคืนตลอดจน 
การตรวจสอบหลักฐานในการ
ตรวจเช็ครถเพื่อความปลอดภัย 
2) การประสานงานกับผู้รับจ้าง
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถ 
3) การคัดเลือกพนักงานขับรถ 
ทีม่ีความน่าเช่ือถือในพฤติกรรม
ไว้ใจได้และขับขี่ตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

4 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

16 
 

 

2. ความเสี่ยงด้าน
สารสนเทศ 
     2.1 เครื่องคอม- 
พิวเตอร์แม่ข่ายมีอาย ุ
การใช้งานมากท าให้มี
ความเสีย่งในการเสยีหาย 
ของข้อมูลเมื่อ Hardware 
ช ารุด 

 
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
มีอายุการใช้งานมาก เมื่อ
อุปกรณ์ช ารดุ เครื่องเสียหาย 
อาจจะท าให้ระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติงานบนเครือข่าย
อินเตอร์เนต็เสยีหายได้ 

 
 
1)  การตรวจเช็คสภาพเครื่อง 
Server เดือนละ 1 ครั้ง  
2)  การท าความสะอาดเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไตรมาสละ 
1 ครั้ง 
3) มีการก าหนดให้ระบบ 
Backup ข้อมูลของเครื่อง  
ในเวลา 04.50 น. ทุกวัน 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์ 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

รายงานผลการด าเนินการ 
(3) 

โอกาส 
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับ 
ความเสี่ยง
คงเหลือ 

(6) 

ปัญหา
อุปสรรค 

(7) 

4) การย้ายฐานข้อมูลที่มี
ความจ าเป็นไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 
 

 
 

     2.2 เครื่องคอมพิว-
เตอร์แม่ข่ายถูกบุกรุก/
โจมตี โดยผู้ไม่ประสงค์ด ี
 

1. การถูกบุกรุกโดยผูไ้ม่
ประสงคด์ี โดยการโจมตีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งาน 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 

1) การตรวจสอบความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
หากพบว่าค่า Parameter 
ผิดปกติ ให้ตรวจสอบและแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2) ทดสอบ System Software 
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่
สม ่าเสมอ 
3) ท าการส ารองข้อมูล 
(Backup) ทุกวัน  
4) ตรวจสอบ อัพเดทและ
อัพเกรด System Software 
อยู่สม ่าเสมอ 

3 4 12  
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

เครือข่ายความร่วมมอื 
 

  ส านักบริการวิชาการ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ในการด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 

ล าดับที่ รายช่ือหน่วยงานความร่วมมือ 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
1 เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย  

2 กระทรวงสาธารณสุข 

3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) 

5 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
6 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 4 

7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 5 

8 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 6 

9 ธนาคารออมสิน 

10 ส านักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดขอนแก่น 

11 ส านักงานจังหวัดขอนแก่น 

12 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 

13 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

14 สภาการพยาบาล 

15 โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

16 องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
17 เทศบาลต าบลโนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  

18 องค์การบริหารส่วนต าบลสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

19 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
20 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

21 องค์การบริหารส่วนต าบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

22 องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
23 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

24 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
25 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

26 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับที่ รายช่ือหน่วยงานความร่วมมือ 

27 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

28 องค์การบริหารส่วนต าบลพระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
29 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

30 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

33 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

35 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

36 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

37 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

38 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

39 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การพัฒนาบุคลากรส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม ผู้จัด 

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน  

1 วันท่ี 26-27 ธันวาคม 2563 โครงการ Benchmarking 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์และ
แลกเปลีย่นวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
(Best Practice) 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร  
  
  

2 วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส าหรับผู้บรหิารและบุคลากร 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 

3 วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนส านักบริการวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 

4 วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากร
ส านักบริการวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคม  

บุคลากรส านักบริการวิชาการ งานแผนยุทธศาสตร์ฯ   
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ล าดับ
ที ่

วัน-เดือน-ปี หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม ผู้จัด 

5 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการยกระดับการผลติใบบัวบก
และการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง  

บุคลากรส านักบริการวิชาการ   
    

6 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การน า
องค์ความรู้และทักษะการวิเคราะห์
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การเขียน
บทความวิชาการและโจทย์วิจยั” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 

7 วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาส านัก
บริการวิชาการ 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 

8 วันท่ี 13 สิงหาคม 2564  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
“การน าองค์ความรู้และทักษะ
การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อน าไปสู่
การเขียนบทความวิชาการและ
โจทย์วิจัย” 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 

9 วันท่ี 10 กันยายน 2564  การอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
“การพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าหลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูร
ณาการข้ามศาสตร์” 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ 

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอกหน่วยงาน 

1 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสตูรการประยุกต์ใช้ Google 
Workplace ในการท างาน 
(Docs, Sheet, Slide) 

1.นางสาวนิภาพรรณ  
ชัยเดชทยากุล 

ส านักเทคโนโลยี
ดิจิทัล   

2 วันท่ี 17 กันยายน 2564 โครงการอบรมเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง หลักกฎหมาย
และกระบวนการด าเนินการทาง
วินัยของสถาบันอุดมศึกษา 
 

1.นางวิภาดา  มีแวว 
2.นางสาวอุมาพร ปาลสาร 

กองทรัพยากรบุคคล 

3 วันท่ี 24-25 มิถุนายน 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ด้านเศรษฐกิจ  
ณ สวนสตัว์ขอนแก่น  
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
 

1. นางสาวนิภาพรรณ  
ชัยเดชทยากุล 
2. นางชลาลัย ภูโทถ ้า 
3. นางสาวภคปภา เวชกิจ 
4. นางสาววรรณวิษา  
ธนาจินตวิทย ์
5. นางสาวศิริพร สุวรรณหาร 

ส านักงานจังหวัด
ขอนแก่น 
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การเลื่อนระดับต าแหนง่ที่สูงขึ้นของบุคลากรส านักบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

1 นางวิภาดา มีแวว 
  

นักจัดการงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

นักจัดการงานท่ัวไป  
ช านาญการพิเศษ 

25 มกราคม 2564 

2 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปฏิบัติการ 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ช านาญการ 

30 กรกฎาคม 2564 

3 นางสาวกาญจนา บุศรีค า นักวิชาการเงินและบญัชี  
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการเงินและบญัชี 
ช านาญการ 

30 กรกฎาคม 2564 
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ภาคผนวก 
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ประวัติส านักบริการวิชาการ 

 
 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มีชื่อเดิมว่า “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ ก่อตั้งตามประกาศพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื ่อเป็น 
“ศ ูนย ์บร ิการว ิชาการ” ตามพระราชกฤษฎ ีกา  
เมื ่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เพื ่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก ่น  ทบวงมหาว ิทยาล ัย  พ .ศ . 2542 และ 
ได้เปลี ่ยนชื ่ออีกครั ้งเป็น “ส านักบริการวิชาการ”  
ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เมื ่อว ันที ่ 7 กรกฎาคม 2558 สถานที่  
ท าการปัจจุบันตั ้งอยู ่ที ่อาคารพิมล กลกิจ ชั ้น  5 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันจากประสบการณ์ 
ด้านการบริการวิชาการที ่ยาวนาน ส านักบริการ
วิชาการมีการพัฒนาเปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื ่อง  
มุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาส านักบริการวิชาการให้เจริญ 
ก้าวหน้า กอปรกับนโยบายผู ้บร ิหารที ่ม ีท ิศทาง 
ที่ชัดเจน ซึ่งจะน าพาส านักบริการวิชาการให้มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ยึดมั่นการส่งเสริมและ
ด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย
และสอดคล้องกับย ุทธศาสตร ์ของมหาว ิทยาลัย 
ขอนแก่น 
วัตถุประสงค์ 
  1.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและ
ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เพื ่อจ ัดบร ิการให ้การศึกษาและอบรม 
แก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและ
อบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและ
ค่าน ิยมต่าง ๆ ที ่จะน าไปใช ้ประโยชน์ท ั ้งในชีวิต 
ประจ าวันและประกอบอาชีพ 

2.ร ่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการให้บริการแก่ชุมชน 

3.สร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน 

4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน 
 

     

 

 
 

 
 

       
 

 
  

 

 

                              
 
 
 

                                                              

 

 

                                
           
 

 
 

 

 

 

อธิการบดี  

คณะกรรมการประจ าส านัก 

ผู้อ านวยการ 

ส านักบริการวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงาน 

ส านักบริการวิชาการ ที่ปรึกษากองบริหารงาน

ส านักฯ 

งานบริการวิชาการ งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
งานแผนยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  คณะกรรมการประจ าส านัก 
 ประธานกรรมการประจ าส านักฯ  
 

 

 

 

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล 
อธิการบด ี

 

กรรมการ (ระดบัรองอธิการบดี) กรรมการ (ระดบัรองอธิการบดี) 
 

 

 

 
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

 

กรรมการ (ระดบัคณบดี) กรรมการ (ระดบัคณบดี) กรรมการ (ระดบัคณบดี) 
 

 

 

 

 

 
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ ์
คณบดีคณะเทคโนโลยี 

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

 

 

 

 

 
รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ 

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 
ผศ.นพ.ดร.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล 

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 

ผู้อ านวยการส านกับริการวิชาการ 
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ผู้บรหิารและบุคลากรส านักบริการวิชาการ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ผู้บริหารส านักบริการวิชาการ 

1 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
2 รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3 รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
ผู้บริหารกองบริหารงานส านัก 

4 นายธวชั รัตนมนตร ี ผู้อ านวยการกองบริหารงาน กองบริหารงานส านัก 
5 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษากองบริหารงาน กองบริหารงานส านัก 

งานบริการวิชาการ 

6 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ (รักษาการหัวหน้างาน) 
7 นางสาวลลดา สินธุพันธ ์ นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการ 

8 นายณัฐพล หีบแก้ว นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการ 
9 นางสาวกรฎา พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการ 

10 นายอิศราพงษ์ ฟักตั้ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการ 
11 นางสาวกนกวรรณ รัตนส์ุวรรณ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการ 

12 นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการ 
13 นายพสิิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการ 

14 นายฐกฤต อนุพล นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการ 
15 นางสาวผ่องศรี เป้งสะทา้น เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริการวิชาการ 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
16 นางวิภาดา มีแวว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ (รักษาการหัวหน้างาน) 

17 นางประคอง เชียงนางาม นักวิชาการพัสดุช านาญการ งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

18 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ช านาญการ 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

19 นางสาวกาญจนา บุศรีค า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

20 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศช านาญการ งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

21 นายทิวากร กาเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
22 นางสาวอุมาพร ปาลสาร พนักงานปฏิบตัิงานทั่วไป งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

23 นางสาววาสนา จงจิตกลาง นักวิชาการเงินและบัญช ี งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
24 นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

25 นางสาววรรณภา สีดาพล นักวิชาการศึกษา งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
26 นายชาลี พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษา งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

27 นายสพุันธ์ ขันตา พนักงานขับรถยนต ์ งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
28 นายทนงศักดิ์ พิลาค า คนงาน งานบริหารและสื่อสารองค์กร 

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29 นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ (รกัษาการหัวหน้างาน) 

30 นายประภาพรณ์ ขันชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

31 นางรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชาการศึกษาช านาญการ งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

32 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศ
ช านาญการ 

งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

33 นางชลาลัย ภูโทถ ้า นักวิชาการศึกษาช านาญการ งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

34 นางสาวเสาวลักษณ์ ราช า นักวิชาการศึกษา งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

35 นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 
36 นางสาวภคปภา เวชกิจ นักวิชาการศึกษา งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

37 นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

38 นางสาวศิริพร สุวรรณหาร นักวิชาการศึกษา งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 

39 นางสาววรรณวิษา  ธนาจนิตวิทย์ นักวิชาการศึกษา งานแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. การให้บริการวิชาการโดยจัดหลักสูตรระยะสั้น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 
1 สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล

ด้าน Clinical Supervision  
รุ่นที่ 9 
ณ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 2 - 3 พ.ย. 63 

- สภาการพยาบาล, 
โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 60 52 87 93.08 

2 การพัฒนาการบันทึกทางการ
พยาบาล : Focus Charting 
รุ่นที่ 13 
ณ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 4 - 5 พ.ย. 63 

- สภาการพยาบาล, 
โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 60 88 87 92.44 

3 Risk Management การ
บริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 5  
ณ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 9 - 10 พ.ย. 63 

- สภาการพยาบาล, 
โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 60 48 87 94.22 

4 การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6 
ณ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 12 - 13 พ.ย. 63 

- สภาการพยาบาล, 
โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 60 59 87 93.33 

5 กลยุทธ์การนิเทศทางการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ  
รุ่นที่ 27  
ณ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 16 - 17 พ.ย. 63 

- สภาการพยาบาล, 
โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 60 79 87 96.53 

6 กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม 
: Modified Maitland 
Concept รุ่นที่ 1  
ณ กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 19 - 20 พ.ย. 63 

- สภาการพยาบาล, 
โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 50 51 87 94.69 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

7 ผู้ด าเนินการดูแลผูสู้งอายุหรือผู้
มีภาวะพึ่งพึง 130 ช่ัวโมง  
รุ่นที่ 1 
จัดอบรมออนไลน ์
วันท่ี 14 มิ.ย. - 14 ก.ค. 63 

- คณะพยาบาล 
- โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
- ศูนย์หัวใจสิริกิติ ์
- คณะเทคนิคการแพทย ์
- คณะแพทยศาสตร ์
- โรงพยาบาลศูนย์
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

- บุคลากรทางการแพทย ์ 40 27 87 91.08 

 

2. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

 แผน ผล แผน ผล 
1 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อ

ความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ คอบ. 
วันท่ี 17-18 ธค.63 
ณ โรงแรมเจริญธาน ี
วันท่ี 17 - 18 ธ.ค. 63 

- เครือข่ายบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

- หน่วยงานเครือข่าย
ด้านบริการวิชาการ จาก
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

50 70 87 97.02 

2 การจัดสอบภาค ก.  
ส านักงาน กพ. 
ณ จังหวัดขอนแก่น 
27 ก.ย. 63 

- ส านักงาน กพ.  
- มหาวิทยาลัยบรูพา 

- ผู้สมัครสอบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

30,000 30,092 85 91.69 

3 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
ณ จังหวัดขอนแก่น 
ต.ค. - ธ.ค. 63 

- ธนาคารออมสิน 
- คณะวิชาใน มข. 

- นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

250 400 87 85 

4 โครงการยกระดับผ้าทอมืออัต
ลักษณ์อีสานฯ 
ณ สถานประกอบการ 7 ราย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 
เม.ย. - ธ.ค. 63 

- ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 5 
- คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์
- มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

- ผู้ประกอบการ 7 ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัด
มุกดาหาร, สกลนคร, 
นครพนม, กาฬสินธิ์, 
ขอนแก่น,มหาสารคาม 
และจังหวัดร้อยเอ็ด 

60 61 87 อยู่
ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี งบประมาณปี 2564 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 
พ้ืนที่ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

1 โครงการการพัฒนางานหัตถ- 
กรรมในชุมชน : กิจกรรมถ่าย 
ทอดมรดกทางภมูิปัญญาการทอ
ผ้าไหมและผลิตผ้าอัตลักษณ ์
วันท่ี 17 - 21 พ.ค. 64 

- อบต.ท่ากระเสริม - สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 

30 50 85 94.57 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์น ้าอย่าง
บูรณาการ 
วันท่ี 5 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.ท่ากระเสริม 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ต าบลท่ากระเสริม 

30 50 85 90.45 

3 โครงการการพัฒนางาน
หัตถกรรมในชุมชน : กิจกรรม
ถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมและผลิตผ้าอัต
ลักษณ์ วันท่ี 26 - 27 ส.ค. 64  

- ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิ
พระเกียรต ิ
- อบต.ท่ากระเสริม 

- กลุ่มทอผ้าไหม 20 20 85 93.78 

4 โครงการพัฒนารปูแบบการ
ประมงในชุมชนต้นแบบ มข. 
Smart fishery: กิจกรรม
เพาะพันธ์ุสัตว์น ้าเชิงเศรษฐกิจ
และพัฒนารูปแบบประมงใน
ชุมชนต้นแบบ 
วันท่ี 2 ก.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.ท่ากระเสริม 

- เกษตรกรประมง พื้นที่
ต าบลท่ากระเสริม 

20 30 85 91.23 

5 โครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว 
วันท่ี 22 - 23 ก.ค. 64 

- คณะบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มข. 

- ผู้ประกอบการชุมชน
และกลุม่แปรรูปสินคา้ 

30 50 85 92.47 

6 โครงการ Smart Health 
สุขภาพดี มสีุข ชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น : 
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดูแลโค-กระบือ และ
รู้ทันโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปสีกิน 
วันท่ี 5 ส.ค. 64 

- คณะสตัวแพทยศาสตร์  
- อบต.บ้านกง 

- เกษตรกรผู้เลีย้งโค -
กระบือ 

20 20 85 91.89 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

7 โครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ มข. : กิจกรรมการ
ส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจชุมชน
ให้ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจ 
ยุคโควิด-19 

- บริษัท ไมโครเบรน 
- อบต.บ้านกง 
- นักวิชาการด้านการ
สร้างผู้ประกอบการ
นวัตกรรมการจดัการ
องค์การและการท่องเที่ยว 

- ผู้ประกอบการ/กลุม่   
ไรเดอร ์

30 50 85 92.58 

พ้ืนที่ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน่ 
8 โครงการพัฒนารปูแบบการ

ประมงในชุมชนต้นแบบ มข. 
Smart fishery :กิจกรรม
นวัตกรรมประมงสู่การบรูณา-
การที่ยั่งยืน วันท่ี 20 ส.ค. 64 

- อบต.บ้านโต้น - กลุ่มเกษตรกรประมง
บ้านโต้น 

20 20 85 93.64 

9 โครงการ Smart Health 
สุขภาพดี มสีุข ชุมชนต้นแบบ 
มข. : กิจกรรมปรึกษาหารือแนว
ทางการตรวจสุขภาพ ด้วย
เครื่องสุขศาลา ณ เทศบาล
ต าบลบ้านโต้น ร่วมกับ ผอ.กอง
สาธารณสุข เทศบาลบ้านโต้น 
และเจา้หน้าท่ี รพ.สต. 
วันท่ี 30 ส.ค. 64 

- เทศบาลบ้านโต้น  
- รพ.สต.บ้านโต้น 

- เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 
- เทศบาลบ้านโต้น 

20 20 85 90.63 

10 โครงการพัฒนารปูแบบการ
ประมงในชุมชนต้นแบบ มข. 
Smart fishery : กิจกรรม
ปรึกษาหารือการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ต าบลบ้านโต้น 
ร่วมกับ เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยง
กับโครงการประมงซึ่งเป็นการ
ต่อยอดและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์พื้นบ้าน 

- อบต.บ้านโต้น - เกษตรกร/กลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

20 20 85 93.58 

พ้ืนที่ต าบลทรายมูล อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

11 โครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวต าบลต้นแบบ มข. : 

- อบต.ทรายมลู 
- ไร่กนกนวล 

- ครู 
- นักเรียน 

30 40 85 92.56 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

กิจกรรม การผลิตอาหาร
ปลอดภัย และการใช้สมุนไพร
เสรมิภูมคิุ้มกันเพื่อการ
ท่องเที่ยวใน ภาวะที่มีการ
ระบาดของโควดิ-19 
วันท่ี 27 ส.ค. 64 

- ผู้ประกอบการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

12 โครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ มข. : กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่ สมาร์ท sme 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 - 7 ก.ย. 64 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- อบต.ทรายมลู 

- ผู้ประกอบการ 
อินทผาลัม 

20 25 85 93.74 

13 โครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ มข. : กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่สมาร์ท SME ครั้ง
ที่ 2 วันท่ี 15 - 16 ก.ย. 64 

- บริษัท ไมโครเบรน 
- อบต.ทรายมลู 

- ผู้ประกอบการ 20 25 85 93.86 

พ้ืนที่ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 
18 โครงการพัฒนาเส้นทาง

ท่องเที่ยวต าบลต้นแบบ มข. : 
กิจกรรม การผลิตสื่อการ
ท่องเที่ยวกับไลน์แพลตฟอร์ม
ที่ยกระดับชีวิตดิจิทัล 

- บริษัท ไมโครเบรน 
- อบต.วังสวาบ 

- ผู้ประกอบการ 25 25 85 89.53 

19 โครงการการพัฒนางาน
หัตถกรรมในชุมชน : การ
แลกเปลีย่นองค์ความรู้งานจัก
สานแบบร่วมสมยั 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- อบต.วังสวาบ 
- กลุ่มจักสานไผต่ะวัน 

- ผู้ประกอบการใน
ต าบลวังสวาบ 

30 50 85 90.87 

พ้ืนที่ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 

20 โครงการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ มข. : กิจกรรมการ
ผลิตอาหารปลอดภยัและการ
แปรรูปสมุนไพรในชุมชน 
 
 

- อบต.ห้วยม่วง - อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

30 50 85 91.23 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

พ้ืนที่อื่น ๆ 
21 การพัฒนาทักษะการคดิชั้นสูง

เพื่อยกระดับคุณภาพงานหัตถ
รรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันท่ี 3 - 22 ก.ค. 64 

- โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ครูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

400 520 87 91.78 

22 โครงการป้องกันไวรัส COVID-
19 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การ
เรียนรูต้ามวิถีชีวิตใหม ่
ณ จังหวัดขอนแก่น 
วันท่ี 12 มิ.ย.-30 ส.ค. 64 

- วัดในเขตอ าเภอเมือง
ขอนแก่น 

- พระสงฆ์ในเขตอ าเภอ
เมืองขอนแก่น 

100 128 87 90.36 

23 โครงการอบรมพัฒนาเมืองโดย
ใช้ดิจิทัลสู่การท่องเที่ยว 
ณ คณะสหวิทยาการ 
วันท่ี 24 ก.ค.-8 ส.ค.64 

- สถานศึกษาในจังหวัด
หนองคาย 

- บุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดหนองคาย 

50 91 87 92.48 

 

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล: U2T) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 
พ้ืนที่ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

1 โครงการการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชนและ
ส ารวจพ้ืนท่ีการด าเนิน
โครงการ 
วันท่ี 12 - 19 มี.ค. 64 

- อบต. 
- รพ.สต. 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ประชาชนท่ัวไป 

40 45 85 92.64 

2 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ 
เพื่อจัดท าหลักสูตรโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลกุดขอนแก่น 
วันท่ี 2 เม.ย.64 

- อบต.กุดขอนแก่น 
- รพ.สต. 

- ผู้สูงอายุในต าบลกดุ
ขอนแก่น 

40 45 85 95 

3 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็ง
ของครอบ ครัวและชุมชนตาม
แนว ทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

- อบต.กุดขอนแก่น - อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ประชาชนท่ัวไป 

50 50 85 91.56 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

พอเพียง พื้นที่ต าบลกุดขอนแก่น 
: กิจกรรมการน าเสนอแผนการ
ด าเนิน งานภาพรวมของต าบล 
กุดขอนแก่นและส ารวจพ้ืนท่ี
ด าเนินโครงการ 
วันท่ี 8 เม.ย.64 

4 โครงการสาธิตการออกแบบ
ช้ันวางเห็ดแบบเปิดดอก 
วันท่ี 20 - 21 พ.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์   
- โรงเรียนบ้านกุด
ขอนแก่น 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
บ้านกุดขอนแก่น 

30 30 85 92.5 

5 โครงการการฝึกอบรมการ
ออกแบบและวางแผนพื้นท่ีการ
ปลูกสมุนไพรในพื้นที ่ต.กุด-
ขอนแก่น วันท่ี 25 พ.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์   
- โรงเรียนหนองโพนนา
หม่อ 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
หนองโพนนาหม่อ 

50 60 85 90.25 

6 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ- 
การการรบัวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
วันท่ี 28 - 29 พ.ค. 64 

- รพ.สต.กุดขอนแก่น 
อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 50 50 85 95 

7 โครงการการฝึกอบรมการ
จ าแนกชนิดและวางแผนพ้ืนท่ี
การปลูกสมุนไพร  
วันท่ี 2 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์   
- โรงเรียนหนองโพนนา
หม่อ 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
หนองโพนนาหม่อ 

50 70 85 94.5 

8 โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและฝึกอบรมการท า
ประมงน ้าน้อย (ส ารวจพื้นท่ี) 
วันท่ี 24 มิ.ย. 64 

- โรงเรียนบ้านค้อ (เคน
ราษฎร์บ ารุง) 

- ครูโรงเรยีนบ้านค้อ 
(เคนราษฎร์บ ารุง) 

50 60 85 93.15 

9 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรใน
ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ (กิจกรรม
ย่อย : ฝึกอบรมเพาะกลา้พันธุ์
สมุนไพร และน ากล้าไม้
สมุนไพรลงปลูกในแปลง พร้อม
วิธีการบ ารุงรักษากล้าไม้) 
วันท่ี 24 ส.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  - ครูและนักเรียนโรงเรยีน
หนองโพนนาหม่อ 

20 20 85 94.5 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

10 โครงการแปรรูปเครื่อง ดื่ม
สมุนไพรไทย ตา้นโควิดและ
บ ารุงสุขภาพ  
วันท่ี 2 - 3 ก.ย. 64 

- อบต.กุดขอนแก่น 
- โรงเรียนหนองโพนนา
หม่อ 
- คณะเทคนิคการแพทย ์

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
หนองโพนนาหม่อ 

50 50 85 94.6 

11 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร
ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(กิจกรรมย่อย : การพัฒนา
ข้อมูลสมุนไพร โดย 
นักวิชาการร่วมกับนวัตกร) 
วันท่ี 14 - 15 ก.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- โรงเรียนหนองโพนนา
หม่อ 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
หนองโพนนาหม่อ 

40 45 85 90 

พ้ืนที่ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
12 โครงการหาความต้องการ

ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
วางแผนการด าเนินงานร่วมกับ
ชุมชน ต าบลกุดเค้า 
วันที่ 3 พ.ค. 64 

- อบต.กุดเค้า 
- โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
- รพ.สต.กุดเค้า 
- อสม. 

- อบต.  
- โรงพยาบาลมัญจาคีรี,  
- รพ.สต.กุดเค้า 
- อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

30 30 85 92.1 

13 โครงการการส่งเสริมให้ตระหนัก
รู้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  และ
เรื่องน่ารู้ประโยชน์ของวัคซีนโค
วิด 19 วันที่ 27 พ.ค. 64 

หน่วยงานภายนอก  
- โรงพยาบาลมัญจาคีรี  
- ที่ว่าการ อ.มัญจาคีรี  
- อบต.กุดเค้า  
- ผู้น าชุมชน  

- ประชาชนในพื้นที่ 50 50 85 93 

14 โครงการบริการตรวจคัดกรอง
สุขภาพประชาชนด้วยนวัต-กรรม
อย่างบูรณาการ ด้วยเคร่ืองตรวจ
สุขภาพอัจฉริยะ 
วันที่ 18 - 19 มิ.ย. 64 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- บริษัททีโรโบติกส์ จ ากัด 
- โรงพยาบาลมัญจาคีรี 
- อบต.กุดเค้า 

- ประชาชน ม.1 และ 
ม.17 

100 123 85 96 

15 โครงการการอบรมและฝึก
ปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบรโิภค
ในครัวเรือนและสร้างรายได ้
วันท่ี 25 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  - ประชาชน ม.17 บ้านบัว 15 20 85 95 

16 โครงการการขับเคลื่อนในการ
น าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น สู่การแก้ไขปญัหา
อาชีพหลักในการยกระดับการ

- คณะเกษตรศาสตร์   
- อบต.กุดเค้า 

- เกษตรกรผู้สนใจ 15 20 85 98.01 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้
เกษตรกรและโรงเรียน เพื่อ
สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน : 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการโรคและแมลง
ศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสาน
ส าหรับเกษตรกร 
วันท่ี 29 มิ.ย. 64 

17 โครงการการน าเสนอ 
Hackaton พื้นที่ต าบลกุดเคา้ 
วันท่ี 15 มิ.ย. 64 

- อบต. 
- ประชาชน 
- ส านักบริการวิชาการ 

- น าเสนอ Hackaton 10 10 85 97.54 

พ้ืนที่ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

18 โครงการการหาความต้องการ
ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
วางแผนการด าเนินโครงการ
ร่วมกับชุมชน 

- อบต.นาชุมแสง 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

30 60 85 94.21 

19 โครงการการให้ความรู้และ
กระบวนการปลูกใบบัวบก
อินทรีย์ ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 5 เม.ย. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 30 50 85 91.86 

20 โครงการการปลูกเกษตรอินทรยี์
เพื่อมุ่งสู่มาตฐานและการขอ
ใบรับรองผักปลอดสารพิษ  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 - 21 พ.ค. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่3 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 30 50 85 93.74 

21 โครงการการส่งเสรมิให้ความรู้
และการควบคุมโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
วันท่ี 27 - 28 พ.ค. 64 

- อบต.นาชุมแสง 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ประชาชนท่ัวไป 

30 50 85 95.68 

22 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชนตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่ต าบลนาชุมแสง  
: กิจกรรมการเตรียมความ

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่3 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 30 40 85 94.15 
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“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

พร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืชในระบบเกษตร
อินทรีย์ ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 23 มิ.ย. 64 

23 โครงการส่งเสริมและสร้าง
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน: กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจาก
สารเคมี วันท่ี 15 มิ.ย. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่3  
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 30 55 85 90.57 

24  โครงการส่งเสรมิและสร้าง
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน : กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย์  
วันท่ี 15 ส.ค. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่3  
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 20 20 85 94.86 

25 โครงการส่งเสริมและสร้าง
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน: กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย์ พ้ืนท่ี ต.นา-
ชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
วันท่ี 2 ก.ย. 64  

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที ่3  
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 20 20 85 92.38 

พ้ืนที่ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 
26 โครงการหาความต้องการ

ชุมชนต าบลนาฝาย อ าเภอ 
ภูผามา่น จังหวัดขอนแก่น 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ผู้น าชุมชน 

30 52 85 93.89 

27 โครงการศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน/ผู้น าชุมชน 

30 40 85 91.57 



38 
 

 
“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

28 โครงการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน ต.นาฝาย  
อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น  : 
กิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจในการรับวัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 
2019 และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
วันท่ี 25 พ.ค. 64 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ผู้น าชุมชน 

50 54 85 94.8 

29 โครงการบริการตรวจคดักรอง
สุขภาพประชาชนด้วยนวัต-
กรรมอย่างบูรณาการด้วยตู้
ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา 
วันท่ี 20 - 22 มิ.ย. 64 

- คณะวิศวะกรรมศาสตร ์
- บริษัททีโรโบติกส์ จ ากัด 
- อบต. 
- รพ.สต. 

ประชาชนท่ัวไป 200 263 85 86.48 

30 การส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อ
พัฒนาและสร้างรายได้วสิาหกิจ
ชุมชนนาฝายออแกนิก 
วันท่ี 30 มิ.ย. 64 

- สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 61 85 89.19 

31 โครงการการน าเสนอ 
Hackaton พื้นที่ต าบลนาฝาย 
วันท่ี 14 มิ.ย. 64 

- อบต. 
- ประชาชน 
- ส านักบริการวิชาการ 

- น าเสนอ Hackaton 10 10 85 96.75 

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดูแลโค-กระบือและรู้ทัน
โรคอุบัติใหม่ "ลัมปี สกิน" 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน 
วันท่ี 16 ก.ย. 64  

- คณะสตัวแพทย์ มข. 
- อบต. 

- เกษตรกรผู้เลีย้งโค-
กระบือ 

40 50 85 92.54 

พ้ืนที่ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 
33 โครงการหาความต้องการ

ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
วางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับชุมชน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ผู้น าชุมชน 

30 50 85 93.75 

34 โครงการการส่งเสรมิให้
ตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคมุโรคติดเชื้อไวรัสโค

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

20 20 85 93 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

โรน่า 2019 (COVID-19) และ
เรื่องน่ารู้ประโยชน์ของวัคซีน
โควิด 19 วันท่ี 27 พ.ค. 64 

- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 

35 โครงการน าเสนอ Hackaton 
พื้นที่ต าบลโนนคอม 
วันท่ี 14 มิ.ย. 64 

- อบต. 
- ประชาชน 
- ส านักบริการวิชาการ 

- น าเสนอ Hackaton 10 10 85 94.85 

36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งสรมิการเลี้ยงสตัว์น ้าอย่าง
บูรณาการ วันท่ี 6 - 7 ก.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.โนนคอม 

- เกษตรกร 30 30 85 94.21 

พ้ืนที่ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

37 โครงการการหาความต้องการ
ของชุมชน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
และวางแผนการด าเนิน
โครงการร่วมกับชุมชน 
วันท่ี 17 ก.พ. 64 

- อบต.บ้านเรือ 
- รพ.สต.บ้านเรือ 

- เจ้าหน้าท่ี 
- ผู้น าชุมชน 
- รพ.สต. 

20 20 85 89.45 

38 โครงการประชุมเพื่อหารือแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ
และการพัฒนาในมติิด้าน
การศึกษา วันท่ี 5 พ.ค. 64 

- อบต.บ้านเรือ 
- รพ.สต.บ้านเรือ 

- ผู้น าชุมชน 
- กลุ่มอาชีพ 

60 60 85 90.74 

39 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนต าบลบา้นเรือ 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น          
: กิจกรรมการส่งเสรมิให้
ตระหนักรู้เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคมุโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) และ
เรื่องน่ารู้ประโยชน์ของวัคซีน
โควิด 19) 
วันท่ี 24 - 25 พ.ค. 64 

- อบต.บ้านเรือ 
- รพ.สต.บ้านเรือ 

- อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 

100 104 85 88.67 

40 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนต าบลบา้นเรือ 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น         

- อบต.บ้านเรือ 
- รพ.สต.บ้านเรือ 

- กลุ่มเปราะบาง 
- ผู้สูงอาย ุ
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 

100 107 85 89.67 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

: กิจกรรมการสืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้
ชุมชนจากลูกประคบสมุนไพร) 
วันท่ี 9 - 10 มิ.ย. 64 

41 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน ต าบลบ้านเรือ  : 
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพาะเหด็ฟางใน
ตะกร้าส่งเสริมการเรยีนรู้ให้
เด็กและชุมชน 
วันท่ี 29 - 30 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  - นักเรียนบ้านโคกสง่า  
- ผู้ปกครอง 
- ประชาชนท่ัวไป 
- เกษตรกร 

50 57 85 95.37 

42 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน ต าบลบ้านเรือ  
: กิจกรรมการผลิตสารอินทรยี์
และการท าปุย๋หมักชีวภาพคืน
ความสมบรูณ์แก่ดินส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ให้ชุมชน 
วันท่ี 6 ก.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.บ้านเรือ 

- เกษตรกร 
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 

50 61 85 90.2 

43 โครงการส่งเสริมเติมเต็ม
ศักยภาพชุมชน สู่การเรียนรู้
ตามวิถีชีวิตใหม่ ต าบลบ้านเรือ 
 : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ-
การการดูแลโค-กระบือ และ
รู้ทันโรคอุบัติใหม่ โรคลัมปี สกิน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชน 
วันท่ี 20 ก.ค. 64 

- คณะสตัวแพทย์ศาสตร์ 
- อบต.บ้านเรือ 

- เกษตรกรผู้เลีย้งโค -
กระบือ 

50 53 85 89.73 

44 โครงการส่งเสริมเติมเต็ม
ศักยภาพชุมชน สู่การเรียนรู้
ตามวิถีชีวิตใหม่ ต าบลบ้านเรือ 
 : กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนและการ

- คณะเกษตรศาสตร์  
- วิทยากรจากสวน
เบญจมงคล 
- อบต.บ้านเรือ 

- กลุ่มอาชีพ 
- เกษตรกร 
- ผู้ประกอบการ 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- เจ้าของสินค้าเกษตร 

20 21 85 88.76 



41 
 

 
“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

ประชาสมัพันธ์ในยุคดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
วันท่ี 5 - 6 ส.ค. 64 

45 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนต าบลบา้นเรือ  
:กิจกรรมมรดกภูมิปญัญา
สมุนไพรใกล้ตัวต้านโควดิ 
วันท่ี 13 - 14 ก.ย.64 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- รพ.สต.บ้านเรือ 

- อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 

100 106 85 88.13 

พ้ืนที่ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน่ 
46 โครงการหาความต้องการใน

การพัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในพ้ืนท่ีต าบลภเูวียง 
วันท่ี 24 มี.ค. 64 

- อบต.  
- โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
พิทยา 

- ประชาชนท่ัวไป  
- ครู นักเรียนในพ้ืนท่ี 

40 40 85 89.7 

47 โครงการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 12 มี.ค. 64 

- อบต.  
- โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
พิทยา 

- ประชาชนท่ัวไป  
- ครู นักเรียนในพ้ืนท่ี 

25 25 85 86.5 

48 โครงการพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่โดยส่งเสริม
การปลูกใบบัวบก (ครั้งท่ี1) 
วันท่ี 5 เม.ย. 64 

- อบต.ภูเวียง 
- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี 50 50 85 94.78 

49 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมการสร้างรายได้ชุมชน
จากลูกประคบสมุนไพร 
วันท่ี 21 พ.ค. 64 

- อบต.ภูเวียง  
- ปราชญ์ชาวบ้าน 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี 50 50 85 98.26 

50 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจในการรับวัคซีนป้องกัน

- โรงพยาบาลภเูวียง 
- สาธารณสุขอ าเภอภู
เวียง 
- ส านักงานเทศบาลต าบล
ภูเวยีง 

- ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 100 100 85 92 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

โรคตดิเช้ือไวรสัโครา 2019 
(COVID-19) 
วันท่ี 27 - 28 พ.ค. 64 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลภูเวียง 

51 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมท าปุย๋หมักชีวภาพ
เพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี 
(ครั้งท่ี 1) 
วันท่ี 2 มิ.ย 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.ภูเวียง 

- ประชาชนท่ัวไป 50 50 85 90.2 

52 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมการให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพสตัว ์
วันท่ี 18 มิ.ย. 64 

- คณะสตัวแพทย์ มข.  
- อบต.ภูเวียง 

- เกษตรกรผู้เลีย้งโค-
กระบือ 

50 55 85 95.5 

53 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมท าปุย๋หมักชีวภาพ
เพื่อลดต้นทุนจากสารเคมี 
(ครั้งท่ี 2) วันท่ี 23 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.ภูเวียง 

- ประชาชนท่ัวไป 50 50 85 90.5 

54 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมสุขภาพดีมีรายได้จาก
สมุนไพรใกล้ตัว  
วันท่ี 14 ส.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.ภูเวียง 

- ประชาชนผู้สนใจใน
พื้นที ่

40 40 85 94.5 

55 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส : 
กิจกรรมสุขภาพดีมีรายได้จาก
สมุนไพรใกล้ตัว 
วันท่ี 15-16 ก.ย. 64 

- อบต.ภูเวียง  
- ปราชญ์ชาวบ้าน 

- ประชาชนผู้สนใจใน
พื้นที ่

100 100 85 91 



43 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

พ้ืนที่ต าบลวังสวาป อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 
56 โครงการการศึกษาวิเคราะห์

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมพื้นที่
ต าบลวังสวาบ 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- กลุ่มผู้ประกอบการ 

- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ผู้น าชุมชน 
- ผู้ประกอบการ 

90 100 85 89.64 

57 โครงการการบูรณาการการ
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลวังสวาบ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 - 23 มี.ค. 64 

อบต./รพ.สต./กลุม่
ผู้ประกอบการ 

อบต./รพสต./โรงเรียน/
ผู้น าชุมชน/
ผู้ประกอบการ 

100 100 85 91.58 

58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
วัคซีนโควิดป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) วันท่ี 25 - 26 พ.ค. 64 

- อบต. 
- รพ.สต.วังสะคร้าน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ผู้น าชุมชน 
- ผู้ประกอบการ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 

100 1043 85 92 

59 โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์
ชุมชน ต.วังสวาบ เพื่อการ
ท่องเที่ยว : กิจกรรมการสร้าง
แรงบันดาลใจใหผู้้ประกอบการ
ชุมชนในการผลิตสินค้า  
วันท่ี 8 - 9 มิ.ย. 64 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- อบต. 

- นวัตกร 
- ผู้ประกอบการ 

50 50 85 92.3 

60 โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์
ชุมชน ต.วังสวาบ เพื่อการ
ท่องเที่ยว : กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง 
Brand Story เพื่อการถ่ายทอด
เรื่องราวผลิตภัณฑ ์
วันท่ี 24 - 29 มิ.ย. 64 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- อบต. 

- นวัตกร 
- ผู้ประกอบการ 

50 50 85 85.8 

61 โครงการการท าน ้าสมุนไพร
กระชายด าและแปรรูปอาหาร 
ต.วังสวาบ วันท่ี 16 มิ.ย. 64 

- ศูนย์นวัตกรรมการ
จัดการและการท่องเที่ยว 
- อบต. 

- ผู้ประกอบการอาหาร
และการท่องเที่ยว 

50 50 85 83.8 

62 โครงการการจัดท าผังองค์กร
เพื่อการบริหารจัดการกลุม่
และจัดท าบญัชีต้นทุนการผลติ 

- ศูนย์นวัตกรรมการ
จัดการและการ
ท่องเที่ยว 
- อบต. 

- ผู้ประกอบการอาหาร
และการท่องเที่ยว 

20 20 85 70 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

สู่การประเมินโรงผลติแปรรปู
เบื้องต้น วันท่ี 10 ส.ค. 64 

พ้ืนที่ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 

63 โครงการหาความต้องการ
ชุมชน พ้ืนท่ีต าบลห้วยม่วง 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ผู้น าชุมชน 

30 40 85 90.23 

64 โครงการส่งเสริมให้ตระหนักรู้
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  
วันท่ี 26 - 27 พ.ค. 64 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 

- ประชาชนท่ัวไป 80 100 85 94.76 

65 โครงการประชุมเพื่อวิพากษ์
แผนปฏิบัติการและการเตรียม
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
และกระบวนการเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
วันท่ี 8 มิ.ย. 64 

- อบต.ห้วยม่วง - ผู้ปฏิบัติงาน U2T ห้วย
ม่วง  

30 34 85 90.68 

66 โครงการส ารวจและวางแผน
โครงการอโควาโปนิกส ์
วันท่ี 10 ก.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร ์
- อบต. 
- โรงเรียน 

- โรงเรียน 20 20 85 91.63 

67 โครงการ การผลิตปุ๋ยอินทรยี์
อัดเม็ด วันท่ี 15 ก.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร ์
- อบต. 
- โรงปุ๋ยบ้านห้วยซ้อ 

- เกษตรกร 25 25 85 91.56 
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4. โครงการตามแนวพระราชด าริฯ (โครงการของ U2T) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 
พ้ืนที่ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

1 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชนตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพ้ืนท่ีต าบลกุดขอนแก่น 
: กิจกรรมการน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานภาพรวมของต าบล
กุดขอนแก่นและส ารวจพ้ืนท่ี
ด าเนินโครงการ 
วันท่ี 8 เม.ย. 64 

- อบต. 
- รพ.สต. 
- โรงเรียน 
- ประชาชนท่ัวไป 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
บ้านกุดขอนแก่น 

50 50 85 90.67 

2 โครงการการสาธติการออกแบบ
ช้ันวางเห็ดแบบเปิดดอก 
วันท่ี 20 - 21 พ.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร ์
- โรงเรียน 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน
บ้านกุดขอนแก่น 

30 30 85 92.50 

3 โครงการการฝึกอบรมการ
ออกแบบและวางแผนพื้นท่ี
การปลูกสมุนไพรในพื้นที่
ต าบลกุดขอนแก่น 
วันท่ี 25 พ.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- โรงเรียนหนองโพน 
นาหม่อ 

- ครูและนักเรียน
โรงเรียนหนองโพนนา
หม่อ 

50 60 85 90.25 

4 โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและฝึกอบรมการท า
ประมงน ้าน้อย (ส ารวจพื้นท่ี) 
วันท่ี 24 มิ.ย. 64 

- โรงเรียนบ้านค้อ  
(เคนราษฎร์บ ารุง) 

- คณะครโูรงเรียนบ้านค้อ 
(เคนราษฎร์บ ารุง) 

50 60 85 92.36 

5 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร
ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมเพาะ
กล้าพันธุ์สมุนไพร และน ากลา้
ไม้สมุนไพรลงปลูกในแปลง 
วันท่ี 24 ส.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  - ครูและนักเรียนโรงเรยีน
บ้านหนองโพนนาหม่อ 

20 20 85 94.50 

6 โครงการแปรรูปเครื่องดื่ม
สมุนไพรไทย ตา้นโควิดและ
บ ารุงสุขภาพ  

- อบต.กุดขอนแก่น 
- โรงเรียนหนองโพนนา
หม่อ 

- ครูและนักเรียนโรงเรยีน 
หนองโพนนาหม่อ 

50 50 85 94.60 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

วันท่ี 2 - 3 ก.ย. 64 - คณะเทคนิคการแพทย ์

7 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร
ในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(กิจกรรมย่อย : การพัฒนา
ข้อมูลสมุนไพร โดย
นักวิชาการร่วมกับนวัตกร) 
วันท่ี 14-15 ก.ย. 64 
 
 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- โรงเรียนหนองโพน 
นาหม่อ 

ครูและนักเรียนโรงเรียน
หนองโพนนาหม่อ 

40 45 85 90.00 

พ้ืนที่ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

8 โครงการการอบรมและฝึก
ปฏิบัติการเพาะเห็ดเพื่อบรโิภค
ในครัวเรือนและสร้างรายได ้
วันท่ี 25 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร ์
- โรงเรียนกุดขอนแก่น 

- ประชาชน ม.17 บ้านบัว 15 20 85 95 

9 โครงการการขับเคลื่อนในการ
น าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นสู่การแก้ไขปญัหา
อาชีพหลักในการยกระดับการ
เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้
เกษตรกรและโรงเรียน เพื่อ
สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน: 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการโรคและแมลง
ศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสาน
ส าหรับเกษตรกร 
วันท่ี 29 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์   
- อบต.กุดเค้า 

- เกษตรกรผู้สนใจ 15 20 85 98.01 

พ้ืนที่ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
10 โครงการการให้ความรู้และ

กระบวนการปลูกใบบัวบก
อินทรีย์ ครั้งท่ี 1 
วันท่ี 5 เม.ย. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี  30 50 85 92.45 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

11 โครงการการปลูกเกษตรอินทรยี์
เพื่อมุ่งสู่มาตฐานและการขอ
ใบรับรองผักปลอดสารพิษ  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20-21 พ.ค. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี 30 50 85 91.74 

12 โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อความเข้มแข็ง 
ของครอบครัวและชุมชนตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พื้นที่ต าบลนาชุมแสง  
: กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
การผลิตพืชในระบบเกษตร
อินทรีย์ ครั้งท่ี 1 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 30 40 85 92.87 

13 โครงการส่งเสริมและสร้าง
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน : กิจกรรมการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนจาก
สารเคมี วันท่ี 15 มิ.ย. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพื้นที ่
  

50  55 85 93.42 

14  โครงการส่งเสรมิและสร้าง
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน : กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย์  
วันท่ี 15 ส.ค. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
  

20 20 85 93.64 

15 โครงการส่งเสริมและสร้าง
สัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน : กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชในระบบ
เกษตรอินทรีย์ พ้ืนท่ีต าบลนา
ชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
วันท่ี 2 ก.ย. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.นาชุมแสง 

เกษตรกรในพื้นที ่  20 20 85 92.81 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 

16 โครงการการส่งเสรมิการปลูก
กัญชงเพื่อพัฒนาและสร้าง
รายได้วิสาหกจิชุมชนนาฝาย
ออแกนิกส์ วันท่ี 30 มิ.ย. 64 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 40 61 85 89.19 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดูแลโค-กระบือและรู้ทัน
โรคอุบัติใหม่ "ลัมปี สกิน" 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน 
วันท่ี 16 ก.ย. 64 

- คณะสตัวแพทยศาสตร ์
- อบต.นาฝาย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-
กระบือ 

40 50 85 94.96 

พ้ืนที่ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่งสรมิการเลี้ยงสตัว์น ้าอย่าง
บูรณาการ วันท่ี 6 - 7 ก.ย.64 

- คณะเกษตรศาสตร ์
- อบต.โนนคอม 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี  20 30 85 93.52 

19 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนต าบลบา้นเรือ 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น         
: กิจกรรมการสืบสานภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้
ชุมชนจากลูกประคบสมุนไพร) 
วันท่ี 9-10 มิ.ย. 64 

- อบต.บ้านเรือ 
- รพ.สต.บ้านเรือ 

- กลุ่มเปราะบาง 
- ผู้สูงอาย ุ
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนท่ัวไป 

100 107 85 89.67 

20 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชน ต าบลบ้านเรือ  : 
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพาะเหด็ฟางใน
ตะกร้าส่งเสริมการเรยีนรู้ให้
เด็กและชุมชน 
วันท่ี 29-30 มิ.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.บ้านเรือ 

- นักเรียนบ้านโคกสง่า 
- ผู้ปกครอง 
- ประชาชนท่ัวไป 
- เกษตรกร 

50 57 85 95.37 

21 โครงการยกระดับและพัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน 
ต าบลบ้านเรือ : กิจกรรมการ
ผลิตสารอินทรีย์และการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพคืนความสมบูรณ์แก่

- คณะเกษตรศาสตร์  
- อบต.บ้านเรือ 

- เกษตรกร 
- ผู้น าชุมชน 
- ประชาชนทั่วไป 

50 61 85 90.2 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

แผน ผล แผน ผล 
ดินส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชน 
วันที่ 6 ก.ค. 64 

22 โครงการส่งเสริมเติมเต็ม
ศักยภาพชุมชน สู่การเรียนรู้ตาม
วิถีชีวิตใหม่ ต าบลบ้านเรือ 
: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ-
การการดูแลโค-กระบือ และรู้ทัน
โรคอุบัติใหม่ โรคลัมปี สกิน 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชน 
วันที่ 20 ก.ค. 64 

- คณะสัตวแพทยศาสตร ์
- อบต.บ้านเรือ 

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโค -
กระบือ 

50 53 85 89.73 

23 โครงการพัฒนาสัมมาชพีและ
สร้างอาชพีใหม่โดยส่งเสริมการ
ปลูกใบบัวบก (คร้ังที่1) 
วันที่ 5 เม.ย. 64 

- ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที3่ 
- อบต.ภูเวียง 

- เกษตรกรในพื้นที ่ 50 50 85 91.27 

24 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และผู้ด้อยโอกาส : กิจกรรม
สุขภาพดีมีรายได้จากสมุนไพร
ใกล้ตัว วันที่ 14 ส.ค. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์ 
- อบต.ภูเวียง 

- ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ 40 40 85 94.5 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ดอ้ยโอกาส : 
กิจกรรมสุขภาพดีมีรายได้จาก
สมุนไพรใกล้ตวั  
วันที่ 15-16 ก.ย. 64 

- อบต.ภูเวียง 
- ปราชญ์ชาวบา้น 

- ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ 100 100 85 91 

26 โครงการการท าน า้สมุนไพร
กระชายด าและแปรรูปอาหาร 
ต.วังสวาบ วันที่ 16 มิ.ย. 64 

- ศูนย์นวัตกรรมการ
จัดการและการทอ่งเที่ยว 
- อบต.วังสวาป 

- ผู้ประกอบการอาหาร
และการท่องเที่ยว 

50 50 85 83.8 

27 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด วันที่ 15 ก.ย. 64 

- คณะเกษตรศาสตร์ 
- อบต.ห้วยม่วง 
- โรงปุ๋ยบ้านห้วยซอ 

- เกษตรในพื้นที่  20 25 85 91.56 
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ภาพกิจกรรม 

1. การให้บริการวิชาการโดยการจัดหลักสูตรระยะสั้น 

 

 

 
 

“การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 13 

หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6 

หลักสูตร “ผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ” 
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2. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

การสัมมนาวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  

ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศกึษาไทย คร้ังท่ี 2 

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

โครงการยกระดับผ้าทออัตลักษณ์อีสานสู่สากล 
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3. การพัฒนาบุคลากรส านักบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่วิทยาลัยศิลปะวิทยาการ 

"การวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ" 

การเขียนบทความวิชาการและโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการสังคม 
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4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 

 

 

U2T พื้นที่ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ จากภาวะโรค NCDs  

U2T พื้นที่ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
การประกอบอาหารพ้ืนถิ่นและระดมสมองในการสร้างอัตลักษณ์ให้เมนูอาหาร 

U2T พื้นที่ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
การพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชนเพื่อการท่องเที่ยว สร้าง Brand Story เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราวผลิตภณัฑ ์
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U2T พื้นที่ ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

U2T พื้นที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
การผลิตอาหารปลอดภยัและการแปรรูปสมุนไพรในชุมชน 

U2T พื้นที่ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน 
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U2T พื้นที่ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
กิจกรรมการเตรยีมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย ์

U2T พื้นที่ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
กิจกรรมการท าลูกประคบสมุนไพร 

U2T พื้นที่ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้สวนสมุนไพรไทยในชุมชน ณ โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 
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คณะผู้จัดท า 

 




