บทสรุปผู้บริหาร
แผนการบริหารศูนย์บริการวิชาการในรอบ 4 ปี (2554-2558) ได้อาศัยแนวคิดจากจากกรอบแผน
ระยะยาว มหาวิทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ.2552-2567 กาหนดประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : Knowledge & Technology Transfer กาหนดทิศทางและ
สาระสาคัญ โดยสรุป คือ กาหนดบทบาทมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นา ชี้แนะ เพื่อร่วมพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
สร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงโดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การน้อมนาเอาหลักการพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ ขยายพื้นที่การ
ให้บริการจนถึงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอื่นๆ ร่วมกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2552-2555) กาหนด
เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการคือ การทางานบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน การมี ชุมชนต้นแบบ
และการร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐและเอกชน และล่าสุดจากมติของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554-2558 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มี สุ ขภาวะและการจั ดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และ 3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะของประชาคมเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จากข้อมูลทั้งหมดได้นามาพิจารณาประกอบกับบริบทของภาระหน้าที่ พันธกิจ
ของศูนย์บริการวิชาการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของหัวหน้าโครงการบริการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ
2552 บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ปี2553 และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ของศูนย์บริการวิชาการ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐประจาปีการศึกษา 2552 นามาสู่
การจัดทา แนวทางในการดาเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554-2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
พฤษภาคม 2554
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 มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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 กรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แผนผังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------- บทที่ 4 การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
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 การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับของทีมงาน
บริหาร
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
 แผนภาพการนาทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

- หัวหน้าส่วนฝึกอบรม
- หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ

การแบ่งส่วนราชการภายใต้สานักงานผู้อานวยการ
1. ภารกิจของกลุ่มอานวยการ
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและ
วางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การให้ บริ การข้ อมู ลและสารสนเทศ ทั้ง ในการบริ ก ารสื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ระบบฐานข้ อ มู ล และการ
ประชาสั มพั นธ์ รวมถึ งการบริ การสื่ อและโสตทัศ นู ปกรณ์ ห้องประชุ ม ต่า งๆ การบริ การด้ า นคอมพิ วเตอร์ ให้ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด

2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ
รวมถึงการจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้
มี ก ารด าเนิ น งานหรื อ บริ ห ารโครงการโดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
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บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

1. รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

คณะเกษตรศาสตร์

2. ผศ.นพดล มีไชยโย

รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายอานวยการ

คณะศึกษาศาสตร์

3. รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริการ

คณะเภสัชศาสตร์

1. นายพิชัย เล่งพานิชย์

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

สานักงานผู้อานวยการ

2. นายธวัช รัตนมนตรี

ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร

กลุ่มภารกิจอานวยการ

3. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

4. นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ

ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายคลังและพัสดุ กลุ่มภารกิจอานวยการ

5. นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

6. นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์

หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

7. นางประคอง เชียงนางาม

หัวหน้าส่วนคลังและพัสดุ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

8. นางสาวประภาพร ปิ่นใจ

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

กลุ่มภารกิจอานวยการ

9. นายประภาพรณ์ ขันชัย

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

กลุ่มภารกิจอานวยการ

ผู้บริหาร

4. ดร.วิรงรอง มงคลธรรม

คณะวิทยาศาสตร์

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา
10. นางสาเนียง สมภาร

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
11. นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

12. นางสาวลลดา สินธุพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

13. นางสาวชลาลัย วานมนตรี

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล

กลุ่มภารกิจอานวยการ

14. นางวิภาดา มีแวว

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

15. นางรชตวรรณ พรมภักดี

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

16. นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

นักสารสนเทศ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

17. นายปานเทพ เลียวเทียนชัย

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

พนักงานธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

19. นางสาวมิยาวดี โนนศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจอานวยการ

20. นางสาววาสนา จงจิตกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

21. นางสาวรุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

22. นางสาวเสาวลักษณ์ ราชา

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

23. นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

24. นายสุพันธ์ ขันตา

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มภารกิจอานวยการ

25. นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจอานวยการ

26. นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจอานวยการ

27. นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

28. นางสาวขวัญจิตร ลอนมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

29. นางสาวภนิตา นามพิกุล

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

30. นางสาววรรณภา สีดาพล

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

31. นายอนุชา บุญเสนา

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

32. นายพงษ์เทพ พระคุณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

33. นางสาวภคปภา เวชกิจ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

34. นายชาลี พรหมอินทร์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

35. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

36. นางสาวดาริกา โนนศรี

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

37. นางสาวทักษพร เวียงจันทร์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

38. นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

39. นายทนงศักดิ์ พิลาคา

คนงาน

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานราชการ
18. นางสาวอุมาพร ปาลสาร
ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

40. นางสาวอรอุษา สุคนธรส

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

41. นายอโณทัย ใจป้้า

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

42. นายสาวกรกมล บุตรดีวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

สรุปอัตรากาลังศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับ
ข้อมูล

จานวน (คน)

1.

ผู้บริหาร

4

2.

ข้าราชการ

9

3.

ลูกจ้างประจา

1

4.

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ

3

5.

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้

4

6.

พนักงานราชการ

1

7.

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้

8

8.

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ

16

รวม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
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46

(ฉบับร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2554 – 2558

แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2554 - 2558 มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1.

การบริ ก ารวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งการพั ฒ นาสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ชี้ น า ชี้ แ นะ ร่ ว มพั ฒ นา
และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

กลยุทธ์ที่ 2.

การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลยุทธ์ที่ 3.

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่4.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
จากกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความสาเร็จ /การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการกาหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ภารกิจบริการวิชาการโดย
การเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ ได้จาแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า 2) การบริการวิชาการ
ที่ไม่มุ่งผลกาไร และ 3) การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติพันธ
กิจ การมีผู้บริหารที่เข้าใจ เข้าถึง มีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธกิจบริการ
วิชาการ เพื่อร่วมนามาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิท ยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ 400
ของโลก

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2554-2558

หน้า 1

บทที่ 1
สถานภาพและพัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระ
ราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีสถานที่ทาการตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
พันธกิจ ประสานและดาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบาย
การพัฒนาประเทศ
ปรัชญา/ปณิธาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริมและดาเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน
คาขวัญ ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ
วัตถุประสงค์หน่วยงาน
1. พัฒนามหาวิทยาลัย ขอนแก่ นให้เ ป็นศู นย์กลางของการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ที่มีคุ ณ ภาพ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม
3. ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ
ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีการบูรณาการองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ภาคธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้กับ
ต่างประเทศ โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศและประเทศ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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หน้า 2

การบริหารงาน
ศูนย์บริการวิชาการมีผู้อานวยการ เป็นผู้บริหารงาน ผู้อานวยการเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 25 วรรค
สอง มาตรา 31 วรรคสองและมาตรา 22 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ได้จาก
การสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์และส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ศูนย์บริการวิชาการมีการปรับโครงสร้าง ตามความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 โดยได้แบ่งส่วนราชการภายใต้สานักงานผู้อานวยการเป็น 2
กลุ่มภารกิจ ดังนี้
1. กลุ่มภารกิจอานวยการ รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อ
ประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมต่าง ๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
2. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ รับผิดชอบในการหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชนบุคลากร องค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการ
ด าเนิ น งานหรื อ บริ ห ารโครงการโดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
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หน้า 3

พัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ
ช่วงที่ 1. ช่วงเริ่มต้น( ก่อน 2532 )เป็นช่วงวางรากฐานการจัดตั้งศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ช่วงที่ 2. จัดตั้งศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง ( 2532-2537)กิจกรรมเน้นการฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป
ช่วงที่ 3. ช่วงขยาย ( Modifying period) (2537-2545) มีภารกิจยืดหยุ่นเพื่อรองรับและพัฒนาสังคมให้ทันต่อ
กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ท้องถิ่นภิวัฒน์ (localization) และกระแสมนุษย์นิยมสมัยใหม่
(neo-humanism)
ช่วงที่ 4. ช่วงน้อมนากระแสพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนาปฏิบัติและการนาระบบการบริหาร
จัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการบริการวิชาการ (2545-2553)
ช่ว งที่ 5. ช่ วงการร่ วมน ามหาวิทยาลัย ขอนแก่ นสู่ ม หาวิท ยาลัย ชั้ นน าของโลก ภารกิ จตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/ 2553 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ( 2554 - 2558 )
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หน้า 4

การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของศูนย์บริการวิชาการได้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนามาปรับ
บริบทของการทางาน จากกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนี้
1) จากหั ว หน้ า โครงการบริ ก ารสั ง คม ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรของคณะ /ศู น ย์ / สถาบั น /ส านั ก ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2552

จุดแข็ง ( Strengths )
1) ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ตาม

จุดอ่อน ( Weaknesses )
1) การสร้างความรู้สึก เป็นหนึ่งเดีย วของหัวหน้า

นโยบายการให้บริ การวิช าการอย่ า งเป็นระบบ มี การ

โครงการบริการวิชาการกับศูนย์บริการวิชาการ

จั ด ท าแผนและก าหนดทิ ศ ทางการบริ ก ารวิ ช าการ
ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านในแนวทางที่
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
2) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลงานเพื่อเพิ่ม

2) การเชื่อ มโยงโครงการบริก ารวิช าการกั บ งาน

คุณภาพบริการและกากับดูแลให้การดาเนินงานบรรลุ

สอน งานวิ จั ย ที่ บู ร ณาการกั น อย่ า งกลมกลื น

วัตถุประสงค์

สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถขยายผลใน
เชิงพาณิชย์ได้

3) บุคลากรศูนย์บริการวิชาการมีความกระตือรือร้น มี

3) การประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการวิชาการ

จิตสานึกในการให้บริการ มีศักยภาพและประสบการณ์

ผ่านสื่อต่างๆ

ในการประสานงาน ได้รับการยอมรับจากบุคคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4) มีการหาความต้องการของชุมชน และมีการกาหนด
พื้นที่ในการให้บริการวิชาการอย่างชัดเจน
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หน้า 5

โอกาสของการพัฒนา
( Opportunities for development )

ภัยคุกคาม
( Threats )

3. การขยายฐานการให้บริการวิชาการโดยมีจุดเชื่อมต่อใน
พื้นที่หวังผล
4. การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. การบู ร ณาการ การเรี ย น การสอน และการวิ จั ย มา
ถ่ายทอดสู่งานบริการวิชาการแก่สังคม
6. การตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

2) จากบุคลากรของศูนย์บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2553
จุดแข็ง ( Strengths )
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กรสูง
2) มี ร ะบบการติด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ สะท้ อ นผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3) มีกระบวนงานสร้างคุณค่าในการหาความต้องการของ
ชุมชน
4) เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่หลักในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) มี ก ารนาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน (E-Office)

จุดอ่อน ( Weaknesses )
1) บุค ลากรและหน่ วยงานภายใน มข. รู้ จั ก
บทบาทภาระหน้าที่ของศูนย์ฯ น้อย
2) บุค ลากรส่วนใหญ่ของศู นย์ฯ เป็นลูกจ้า ง
ชั่วคราวทาให้มีการโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย
3) การประสานงานระหว่ า งส่ ว นงานภายใน
ศูนย์ฯ มีน้อย
4) สถานที่ตั้งศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภายใน
อาคารเดียวกันและสถานที่ค่อนข้างหายาก
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หน้า 6

โอกาส ( Opportunities )
1) มีศาสตร์ความรู้ทุกด้านที่จะนาไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและ
สังคม
2) สั ง คมมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น
3) ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน
4) การเกิดประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (AEC :
ASEAN Economic Community)

ภัยคุกคาม ( Threats )
1) ความผันผวนของระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลก
2) มี ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่นที่มีภาระหน้ าที่ใกล้เคี ยงกับศูนย์บริการ
วิชาการ
3) กลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายไม่เข้มแข็งและไม่ยั่งยืน
เท่าที่ควร
4) มี ห น่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ มี
ภาระหน้าที่เหมือนกับศูนย์ฯ ทาให้เป็นคู่แข่งที่สาคัญ

5) มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางบริ ก ารวิ ช าการกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หน้า 7

3) จากรายงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์บริการวิชาการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจาปีการศึกษา 2552 (1
มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

จุดแข็ง (Strengths)
1. ภาวะผู้นาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเชิงรุกได้ประสบความสาเร็จ
2. สร้างชุมชนต้นแบบการพัฒนา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างน้อย 2
ชุมชน และยังขยายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประเทศเพื่อนบ้าน(สปป.ลาว) ได้รู้จักผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงานอย่างทั่วถึงและให้ความสนใจในความผาสุกของบุคลากร ผ่าน
การดาเนินงานต่างๆ
4. ศูนย์บริการวิชาการมีวิสัยทัศน์พันธกิจที่ชัดแจน
5. ศูนย์ได้เน้นการทางานแบบเศรษฐกิจพอเพียง และใช้อริยสัจ 4 ในการจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
6. มีความคล่องตัวและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างดี
7. มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และมีผลการดาเนินการที่มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
8. มีการนาความต้องการของชุมชนมาใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
9. ผู้ รั บบริ ก ารและผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย มี ค วามหลากหลาย และมี ส่ วนร่ ว มในภารกิ จ ตามพั นธกิ จได้ ต าม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ของศูนย์บริการวิชาการ
10. สามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับสูงในการดาเนินโครงการตามที่กาหนดไว้
11. มีการกาหนดวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจและสร้างนวัตกรรม โดยมีระบบการแนบ
ข้อมูลเดิม ที่กาหนดไว้ในการเสนองานที่กาหนดคุณภาพงานในความครบถ้วน ทาให้ผู้บริหารง่ายต่อการ
ตัดสินใจ
12. มี BAR และ AAR สนับสนุนการดาเนินงาน
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โอกาสในการปรับปรุง (OFI :Opportunities For Improvement)
1. เพิ่มจานวนหน่วยงานในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้ตาม
แผนการปฏิบัติงาน
2. การสนับสนุน และอานวยความสะดวกทางด้านการดาเนินงานด้านการสนับสนุนด้านการยืมเงินทดรองจ่าย
เพื่อใช้ในการดาเนิน
3. การหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการใน
อนาคตยั ง ไม่ ชั ด เจน และขาดแผนการพั ฒนาในระยะยาวรวมทั้ งแผนการประเมิ น ความพร้ อมในการ
ให้บริการและจัดการของบุคลากร
4. การสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ผู้ขอรับบริการจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง ในหลักสูตรต่างๆที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสร้างหลักสูตรได้ตรงความต้องการและสามารถใช้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในการดาเนินการ ทั้งนี้อาจต้องรวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยใน
อนาคตอันใกล้ ซึ่งจะมีผลทาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มอาเซียนได้ ทั้งนี้ผู้
ขอรับบริการจะรวมทั้งนักศึกษาของทั้งภายในและภายนอกสถาบันด้วย
5. มีแผนการถ่ายโอนโครงการไปสู่หน่วยงานในเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
6. ขาดความเชื่อมโยงกับคณะ/หน่วยงานในการนาแผนไปปฏิบัติ
7. มีการประเมินผลโครงการในหลากหลายวิธี และหลากหลายรูปแบบ โดยปราศจากอคติ โปร่งใส และเป็น
ธรรม
8. การกาหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ชัดเจน ทาให้การบริการวิชาการและการสร้างความพึง
พอใจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
9. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่อยู่ต่างหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกสถาบัน
ควรทราบความพึงพอใจของผลการปฏิบัติงาน
10. ควรสร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่ตรงตามพันธกิจ ทั้งภายใน ภายนอก ให้สมบูรณ์
11. ควรมี การจัดทาฐานข้ อมูลของผู้ ขอรับบริการวิช าการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่
ดาเนินการทั้งในปัจจุบันและการให้บริการวิชาการที่พึงจะมีในอนาคต
12. การใช้ Blog บนServer ของ Gotoknow.org หรือ Web Board เพื่อหาความต้องการNeed ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนทราบความพึงพอใจได้อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลอยู่
เสมอ
13. การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจ
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14. กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
15. การสร้างขวัญกาลังใจ ความเชื่อมั่นในผู้บริหาร
16. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่จะมีในอนาคต เช่น
ความสามารถด้านภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
17. การแสวงหาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ครอบคลุมทั้ง 2 ภาคส่วน เนื่องจาก
การกาหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่ชัดเจน และยังไม่ครอบคลุมในส่วนของเครือข่าย
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
18. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการควรสัมพันธ์กับงบประมาณ ให้มีความยืดหยุ่น
19. เพิ่ม Impact Factor ที่มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ต่อผู้ดาเนินโครงการ
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บทที2่
แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการบริการวิชาการแก่สังคม
พ.ศ. 2553 - 2558
ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกับการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ดังนี้
1. กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : Knowledge & Technology Transfer
ทิศทางและสาระสาคัญ
1) กาหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้ชี้นา ชี้แนะเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
2) สร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่จริง
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ส่งเสริมการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ขยายขอบเขตและความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง ( Greater Mekong Sub region : GMS) , กลุ่มประเทศในยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) และ Asia มากขึ้น
5) อนุรักษ์ สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) เชื่ อ มโยงภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ กระบวนการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์หลัก
1. ปรับโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบ กลไกและทรัพยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
3. ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี
4. สร้ า งระบบ กลไกและภาคี หุ้ น ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆในการอนุ รั ก ษ์ สื บ สานและถ่ า ยทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนในประเทศและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
6. ก าหนดพื้ น ที่ ก ารบริ ก ารวิ ช าการ ทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละระดั บ กลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ า โขง
( Greater Mekong Sub region : GMS )
2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552 – 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 4 มีนาคม 2552

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1)

ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ( Impact on Community ) ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหา

และการพัฒนาชุมชน
2)

ชุ ม ชนต้ น แบบการพั ฒ นาโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มและหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

( Community Model )
3)

ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ( Community

Participation)
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3. มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554-2558
จากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในคราวประชุ ม วาระพิ เ ศษ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2553
ได้ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3 /2553 เรื่องพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
( พ.ศ.2554-2558 )

เป้าหมาย
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1ใน 400
ของโลก”มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นา
ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based University)
บริหารการวิจัยและผลของการวิจัย ให้มี ความเชื่อมโยงและบูรณาการกับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้าน การเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น เป็น ชุ มชนมหาวิท ยาลั ย ต้น แบบที่ ดี แ ก่ สั ง คมในทุก ด้ า น เช่ น ด้ า นสุ ข ภาวะ ได้ แ ก่
ความสะอาด ความเป็นระเบีย บ ความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพ ย์สิ น ด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้ า ประปา
การสื่อสาร ขยะมูลฝอย ระบบการจราจรขนส่ ง และด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขีย วและการจัดพื้ นฐานที่
เหมาะสม เป็นต้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ส่งผลให้ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความผาสุก
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3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดคุณค่าและ
มู ลค่ า เพิ่ ม มี ค วามสามารถในการจัด หารายได้ เ พิ่ ม เติม ด้ วยระบบและกลไกที่ห ลากหลายอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อน ามาพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ให้สามารถปฏิบัติพันธกิจและนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะจากประชาคมเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะประมวลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประกอบเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปได้จานวน 9 ประเด็น รวม 110 ข้อ สาหรับในประเด็นของการ
บริการวิชาการ มี 8 ข้อ ดังนี้
1. กาหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้นา ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในทุก ๆด้าน
2. เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศ
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางโครงการพระราชดาริฯ
4. จัดให้ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี สู่ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
6. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. บู ร ณาการการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี เ อกภาพเพื่ อ เผยแพร่
สู่ชุมชน
8. มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
สังคมทุกระดับ
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554 – 2558
การจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ การบริ หารศูนย์ บ ริการวิ ช าการได้ จัด ทาตามกรอบแนวคิ ด และแผนผั ง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะทาหน้าที่ประสานงานและร่วมดาเนินการกับ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ นาเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย การเรียน
การสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทาโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิภาคอื่นของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้ เพื่อสนับสนุนการทางานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด นาไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้

จากแผนผังยุทธศาสตร์ จากมิติทั้ง 4 ด้าน จะนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นนาของประเทศและประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง อันจะส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป
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จากกรอบแนวคิดและแผนผังยุทธศาสตร์ นาไปสู่การสร้างนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของการปฏิบัติราชการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554 -2558 ดังนี้
1. นโยบาย : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและดาเนินการการ
ให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการ
สรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้นา ชี้แนะและร่วมพั ฒนา
สังคมที่ยั่งยืน
2. วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นนาของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในการนาเอานวัตกรรม
และผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ( researched based university) ร่วมกับภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้นา ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. พันธกิจ :
1) พั ฒนาศู นย์ บริ การวิช าการให้เ ป็ นศู นย์ ก ลางการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ที่มีคุ ณ ภาพบนพื้ นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) เป็นผู้ประสานงานและดาเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3) ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทาง
สังคม (Social laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
4) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกั บภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน
องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ค่านิยมองค์กร
ตามนโยบายการกากับองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยได้กาหนดค่านิยมองค์กร ไว้ดังนี้
1) การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี
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2) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) การให้ความสาคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ
4) การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร
5) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
5.ประเด็นยุทธศาสตร์
จากกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น :Knowledge & Technology Transfer
และจากประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ฉบั บ ที่ 3 /2553 เรื่ อ ง พั น ธกิ จ และนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2554-2558) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ
1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี
3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่งตนเองได้
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จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าประสงค์ ด้านการบริการวิชาการ ดังนี้
เป้าประสงค์
1) ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน ( Impact on Community ) ทั้งในแง่ของการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
2) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( Community
Model )
3) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ( Community
Participation)
4) ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย
เป็นฐาน(Research Based University)
5) ผลงานบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2554-2558

หน้า 19

แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานศูนย์บ ริการวิชาการ 2554 -2558 ประกอบด้ วยทิศทางกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและดาเนินงานบริการวิ ชาการต่อสังคม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การก าหนดประเภท (item)ของงบประมาณ
แผ่ น ดิ น งบอุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และแผนพั ฒ นา
ประเทศ
2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุก ที่สร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4) การนานวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้วิจัย
เป็นฐาน(research based university) ไปบริการ
วิชาการ
5) การหาความต้องการของสังคม(need assessment )
เพื่อจัดทาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
6) การบูร ณาการ tacit & explicit knowledge
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น เป็นงานบริการวิชาการ

1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิช าการ
วิ ช า ก า ร ที่ ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
2) มี ก ารจั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ น า
ผลงานวิ จั ย การเรี ย นการสอน ภู มิ ปั ญ ญา
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการบริการวิชาการ
3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาค
ส่ ว นร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการบริ ก าร
วิชาการ
4) มี การพิ จารณาใช้ หลัก การอริ ย สั จ 4 เพื่ อหา
ความต้องการของสังคม
5) มีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการ
เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการวิชาการ (Office/Team
of academic service business development)
6) มีการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น /
ระยะยาว/ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประชาชน ในการ
ประกอบอาชีพ
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7) การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก ร
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ
8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในการสร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ
9) การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: Cooperate
Social Responsibility
10) การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ( KKU learning center )เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีพ/ต่อเนื่อง
11) การให้บริการทางวิช าชีพแก่ประชาชน เพื่ อ
นาไปประกอบอาชีพ
12) การให้ค วามสาคั ญกั บผู้ รั บบริ การทุกระดั บ
อย่างทัดเทียม
13) กา ร ใ ช้ ว า ร ส า ร ศู นย์ บ ริ กา ร วิ ช า กา ร /
E-Journal เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ในการให้ บ ริ ก าร
วิชาการเพิ่มเติม
14) การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้
เข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการให้มากขึ้น
15) การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่
สร้ า งพั น ธมิ ต ร แนวร่ ว มและเอกภาพของ
บุ ค ลากรในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ โดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงาน

7) มี ก ารจั ด ท าวารสารศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ/
E-journal ที่ เผยแพร่ ผ ลงาน นวั ตกรรมจาก
การใช้วิจัยเป็นฐานของบุคลากรต่อสังคม
8) มี ก ารพิ จ ารณาจั ด ท ากลไกให้ บุ ค ลากร
มหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มในพั น ธกิ จ บริ ก าร
วิชาการ
9) มี กา ร ป ร ะ ก า ศ หลั กเ กณ ฑ์ กา ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้ าหมาย : เพื่ อให้มหาวิ ท ยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่ / ชุมชน ในการน้ อ มนาเอาพระราชดาริ เ ศรษฐกิ จพอเพี ยง
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) การติ ด ตามการบริ ก ารวิ ช าการในชุ ม ชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว
2) 2.การจัดตั้งชุ มชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพี ย ง
เพิ่มเติม
3) โ ค ร ง ก า ร ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง สั ง ค ม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU social laboratory)
ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4) กลไกการประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน
5) น้อมนาพระราชดาริการพัฒนาสังคมมาใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ
6) การนามหาวิทยาลัย ขอนแก่ นสู่ มหาวิทยาลั ย
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) มี ก ารจั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ น า
ผลงานวิ จั ย การเรี ย นการสอน ภู มิ ปั ญ ญา
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูร ณา
การในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ
2) มีการจัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
ของมหาวิท ยาลัย ในการนามหาวิท ยาลัย สู่
ต้ น แบบแห่ ง สุ ข ภาวะที่ ดี ภายใต้ ห ลั ก การ
เศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พั ฒ นาเอกชน ประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคธุ ร กิ จ และภาคอุ ต สาหกรรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้งภาครัฐ
เอกชน
2) การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
3) กา ร ส ร้ า งเ ค รื อ ข่ า ย กั บ หน่ ว ย งา นอ งค์ ก ร
ต่างประเทศ/นานาชาติ
4) การสร้างรายได้จากความร่วมมือกับเครือข่าย
5) การสร้ า งกลไกการให้ ค วามส าคั ญ กั บ คู่ ค วาม
ร่วมมือ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) มี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ ( MOU:
memorandum of understanding) ระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ
2) มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่าย
3) มีการจัดทาข้อตกลงการจ้าง ( TOR : term of
reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ
หน่วยงานเครือข่าย
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันชั้น
น าของประเทศและประเทศในกลุ่ ม อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น
และระยะยาว

ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) มี ก ารจั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2) มีการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวให้แก่ประชาชน
3) มี ก ารจั ด ท างบประมาณเงิ น รายได้ จ ากการ
ให้บริการวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นนาและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ /นานาชาติ
มีความเข้มแข็งในการประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1) การพั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก รที่
บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ตาม
แนวทางการบริ หารจัด การที่ดี มี สุข ภาวะและ
เป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทในการ
ปฏิบัติพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2) การพั ฒ นาบุ ค ลากรศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการให้ มี
จิตสานึกและ competency ในการบริการวิชาการ
เพื่ อ พร้ อ มต่ อ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
3) การสร้ า งให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการเป็ น ศู น ย์ ใ ห้
ค าปรึ ก ษาด้ า นวิ ช าการและเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้
( learning organization)ของสังคม
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก
6) การเปรี ย บเที ย บการปฏิบั ติง านกั บ ศู น ย์ / ส านั ก
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นนา
7) การปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การมีโ ครงสร้ างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการ
บริ หารจัด การที่เ น้ นประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล
ปฏิบัติทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
2) การมีภาระการทางาน ( job description) ของ
บุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มี
ความผูกพันกับองค์กรมีระบบการจัดการความรู้
(knowledge management )
3) การมี ร ะบบสารสนเทศความเชี่ ย วชาญ/ช านาญ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อ
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมี
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ
4) การมี ร ะบบประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ส า ม า ร ถ
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการวิชาการอย่าง
ทั่ ว ถึ ง ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชน
สังคม ทุกระดับ
5) การมี ร ะบบ web site ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6) มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการกับ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทที่ 4
การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์ นั้น
เพื่อให้การนากลยุทธ์และแผนปฏิบัตินาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดงบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป สาหรับงานบริการวิชาการวิชาการ
ที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท ดังนั้นการจัดทาแผนงบประมาณ แผนงานและแผนเงินต้องเป็นไป
อย่า งมี ประสิทธิภ าพ ภายใต้การควบคุ ม ดู แลของคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการซึ่งมีอธิ การบดี เป็นประธาน กรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และยังมีคณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการ
วิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะต่างๆอีกไม่เกิน 7 คนเป็นกรรมการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการต่างๆที่
จัดทาต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชากรที่นาเสนอมีมากกว่างบประมาณ
ดังนั้น ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการดาเนินงาน โดยต้องแบ่งการ
ดาเนินการออกเป็น 3 ประเภทคือ
1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า หมายถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ให้แก่
สังคม โดยศูนย์บริการวิชาการต้องบริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร หมายถึงการจัดการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่า ยความร่วมมือ
ใช้ ง บประมาณของหน่ ว ยงานนั้ น ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการทาหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงาน และ/หรื อ ด าเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
3) การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ หมายถึงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน
เครือข่าย หรือโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
เคร่งครัด
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2. การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ หรือ
ประสานงาน ( organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ
ต้องทาหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ
3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร ศูนย์บริการ
วิชาการมีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจานวนหนึ่งมีเลขานุการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหาร
อันประกอบด้ วยผู้ อานวยการ รองผู้ อานวยการ ผู้ ช่ วยผู้ อานวยการ ได้ มาจากการสรรหา เป็นวาระๆละ 4 ปี การได้ มาซึ่ ง
ผู้อานวยการและทีมงานที่ขาดวิสัยทัศน์ อ่อนประสบการณ์ ไร้ภาวะผู้นา ขาดการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภายใน
ภายนอก ย่อมทาให้การบริหารศูนย์บริการวิชาการอ่อนด้อยประสิทธิภาพ บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจ ไร้แนวทางในการ
ดาเนินงาน การที่นาแผนกลยุทธ์ที่ดีไปปฏิบัติย่อมไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการคือผู้ร่วมปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากรต้องมีจิตสานึก มีทักษะ มีจิตอาสา มีจิตบริการ ( service mind) ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและ
กระตุ้นให้เกิดแก่บุคลากรตลอดเวลา
จากข้อกาหนดในการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้ที่จะทาให้เกิดผลมากที่สุดก็คือผู้อานวยการ ที่ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูและและเสนอแนะจากกรรมการประจาศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้การตัดสินใจ
ร่วมของคณะกรรมการบริการวิช าการและการให้คาปรึกษาจากคณะกรรมการภาคประชาชน โดยผู้อานวยการต้องเป็นผู้
ประสาน /เข้าใจ /จริงใจ ต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก เป็นบุคคลที่สังคมทุกภาคส่วนให้การยอมรับ สามารถทางาน
นอกเหนือจากแผนกลยุทธ์ที่เสนอ หรือปรับแผนได้ หากการกระทานั้นจะเกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการ
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โดยสรุปของการนาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ ดังเสนอในแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพการนาทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติสู่การนาปฏิบัติ
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บุคลากรส่วนสารสนเทศ

นางวิภาดา มีแวว
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นักสารสนเทศ

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.นพดล มีไชยโย

รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

รองผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ดร.วิรงรอง มงคลชัย

รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ

นายพิชัย เล่งพานิชย์

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

นายธวัช รัตนมนตรี

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้เรียบเรียง

ผู้รวบรวมและออกแบบรูปเล่ม
นางวิภาดา มีแวว

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

น.ส.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

นักสารสนเทศ

ออกแบบกราฟิก นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

นักสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นางวิภาดา มีแวว
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