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 ส่วนที่  1  
บทน ำ 

ประวัติและพัฒนำกำรของศูนย์บริกำรวิชำกำร 

          ศูนย์บริการวิชาการ (University Academic Services Center) เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็น

หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532  ศูนย์

การศึกษาต่อเนื่อง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2542  เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 โดยมสีถานที่ท าการอยู่ชั้น 5   อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์

โทรศัพท์ 043-348-983, 043-362-238 โทรสาร 043-202-408 และ Website http://home.kku.ac.th/uac 

 
ภำรกิจหลัก 

 ศูนย์บริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองคลองธรรม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระท าได้ 
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พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างชุมชนต้นแบบ
แห่งการพัฒนาที่เป็นแบบอย่าง ประสานงานการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมและมุ่งส่งเสริมในการพัฒนากลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

นโยบำย 

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและด าเนินการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการ 
บูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการ
ชี้น า ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและ
วิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ 
 2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน 
 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นศูนย์บริการวิชาการ ชั้นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอานวัตกรรมและ

ผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Researched Based University) 

ร่วมกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพ่ือชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

พันธกิจ 
  1.พัฒนาศูนย์บริการวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 2.เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
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 3.ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็น

สถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 4.สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน 

องค์กรเอกชน เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ 

 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา

ประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 6.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปรัชญำ/ปณิธำน 
ศูนย์บริการวิชาการ   เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพ่ือให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยึดมั่นการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน 
 

ค ำขวัญ 
“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล  ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ” 
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กำรบริหำรงำน 
 ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน  ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1     แผนผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รอง ผอ.ฝ่ำยอ ำนวยกำร รอง ผอ. ฝ่ำยบริกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ฯ 

รอง ผอ. ฝ่ำยขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์

     เลขำนุกำรศูนย์ฯ 

ผช.  เลขำนุกำรฝ่ำยบริหำร 

ผช.  เลขำนุกำรฝ่ำยวชิำกำร 

ผช.  เลขำนุกำรฝ่ำยคลังและพัสด ุ

หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

- ส่วนบริหารและธุรการ 

- ส่วนคลัง  

- ส่วนพัสดุ 

- ส่วนนโยบายและแผน 

- ส่วนสารสนเทศ 

- ส่วนประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

- ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 

- ส่วนติดตามและประเมินผล 
 

- ส่วนฝึกอบรม 

- ส่วนบริการวิชาการ 
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ศูนย์บริการวิชาการมีการปรับโครงสร้างใหม่ ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 โดยได้แบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ เป็น 2 กลุ่ม
ภารกิจ ดังนี้  
 1. กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการ
ติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ 
ห้องสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม
ต่าง ๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

                
 

2.  กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร  รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน 
บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็น
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของ
กิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการนั้น 
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คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์บริกำรวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ล าดับ ภาพถ่าย ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง ที่อยู่/หน่วยงำน 

 1 

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศริิชัย 
อธิการบด ี 

ประธานกรรมการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 2 

 

นายประวิทย ์  
อนันตวราศิลป ์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

85 ถ.สถลมาร์ค  
อ.วารินช าราบ  

จ.อุบลราชธานี   

3 

 

 นายบุญเลิศ  บูรณศักดา 

ประธานหอการค้า 
จังหวัดขอนแก่น  

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

หอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น 

4 

 

พันเอกกนก  ภู่ม่วง 
ผบ.กรมทหารราบท่ี ๘  

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 กรมทหารราบท่ี ๘ 
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5 

 

นางชาลอต  โทณวณิก 

ผู้บริหารบริษัท มีเดีย 
สตูดโิอ จ ากัด  

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

บริษัท มีเดีย สตูดโิอ 
จ ากัด  

2991/29-30 ถนน
ลาดพร้าว แขวงคลอง

จั่น เขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร 

  

6 

 

รศ.ดร.พีรสิทธ์ิ   
ค านวณศลิป ์

คณบดีวิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น  

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

7 

 

 

รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์บริการวิชาการ  

กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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คณะผู้บริหำรศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 

 

 
 
 

รศ.ดร.อ ำนวย  ค ำตื้อ 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.นพดล  มีไชยโย รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 

นำยพิชัย เล่งพำนิชย ์
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

นำยธวัช รัตนมนตร ี นำยบุญญฤทธิ ์สมบัติหลำย นางพัชลีย์กานต ์ ประภาธนาสิริ 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลังและพัสด ุ

  

นำยธวัช รัตนมนตร ี น.ส.เดือนเพ็ญดำว  ชิวพิมำย  
รักษาการหัวหนา้กลุ่มภารกจิอ านวยการ รักษาการหัวหนา้กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 
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ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

    ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และ 
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองครองธรรม 
และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะกระท าได้  

   เพ่ือให้ภารกิจหลักนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการวิชาการจึงได้มีการบริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์บริการวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1. ศูนย์บริการวิชาการ ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะ 

รับบริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการ 
 2. ศูนย์บริการวิชาการ ติดต่อประสานงานและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 

หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บริการวิชาการ 

 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1. ศูนย์บริการวิชาการ ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 2. ศูนย์บริการวิชาการ ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงบประมาณด้านการบริการวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3. ศูนย์บริการวิชาการ ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ 
งบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 4. ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บริการวิชาการ 

 ความสัมพันธ์ภายในศูนย์บริการวิชาการ 
 1. ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการ ได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติภารกิจตามความรู้ 

ความสามารถ 
 2. บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการ ไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ 

ความสามารถในการท างานตามภารกิจต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ 
 3. ศูนย์บริการวิชาการ ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2  
แผนยุทธศำสตร์ศูนย์บริกำรวิชำกำร พ.ศ.2554-2558 
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ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศำสตร์ศูนย์บริกำรวิชำกำร พ.ศ.2555-2558 

          แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ 2554 -2558  ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

เป้ำหมำย : เพื่อให้ศูนย์บริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนประสำนงำนและด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรต่อ
สังคมอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน   

ทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
1) การก าหนดประเภท (item) ของงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่ ว ไปที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ประเทศ 

1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการ
วิชาการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรม-
การบริการวิชาการมหาวิทยาลัย 

2) กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพเชิงรุก ที่สร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย การเรียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการบริการวิชาการ 

3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 

3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาค
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการ
วิชาการ 

4) การน านวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน (research based university) ไป
บริการวิชาการ 

4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพ่ือหา
ความต้องการของสังคม 

5) การหาความต้องการของสังคม 
(need assessment)เพ่ือจัดท าโครงการบริการ

วิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 

 

5) มีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการ
เ พ่ือ พัฒนาธุ รกิ จบริ การวิ ช ากา ร (Office 
/Team of academic service business 
development) 

6) การบูรณาการ(tacit & explicit knowledge)
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น เป็นงานบริการวิชาการ 

6) มีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น/
ระยะยาว/ต่อเนื่อง เพ่ือประชาชน ในการ
ประกอบอาชีพ 
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ทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
7) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร

ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ 

7) มีการจัดท าวารสารศูนย์บริการวิชาการ/  

E-journal ที่  เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม 

จากการใช้วิจัยเป็นฐานของบุคลากรต่อสังคม 

8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยา-

ลัยในการสร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ 

8) มีการพิจารณาจัดท ากลไกให้บุคลากร 

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการ 

9)การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  

CSR: (Cooperate Social Responsibility) 

9) มีการประกาศหลักเกณฑ์การติดตาม

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

10) การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชน (KKU learning center) เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีพ/ต่อเนื่อง 

10) มีการรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ เพื่อชุมชน เช่น Open courseware เป็นต้น 

11) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน 
เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 

11) มีการอบรมแก่ชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น 
การนวดแผนไทย เป็นต้น 

12) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการทุกระดับ
อย่างทัดเทียม 

12) มีกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

13)  ก า ร ใช้ ว า รส ารศู นย์ บ ริ ก า ร วิ ช าการ  /  
E-Journal เ พ่ือ เป็นแหล่ ง ในการให้บริ การ
วิชาการเพ่ิมเติม 

13) จัดท าวารสารศูนย์บริการวิชาการวารสาร
ศูนย์บริการวิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม 
เผยแพร่และเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการ  

14)  การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้
เข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการให้มากข้ึน 

14) มีการประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือน าองค์ความรู้ไปให้บริการ
วิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

15)  การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่
สร้ า ง พันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของ
บุคลากร ในการ ให้ บริ การวิ ช าการ  โดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

15) มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดสร้ำงชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เป้ำหมำย :  เพื่อให้มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในกำรน้อมน ำเอำพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง    

ปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคม 
ทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1) การติดตามการบริการวิชาการในชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว 

 

1) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย  การเรียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ 
ในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ 

2) การจัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมเติม 
 

2) มีการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยในการน ามหาวิทยาลัยสู่
ต้นแบบแห่ งสุ ขภาวะที่ ดี  ภายใต้หลั กก าร
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมมหาวิทยา-
ลัยขอนแก่น(KKU social laboratory) ใน
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลผลิต
ทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน น าไปสู่การ
บริ กา ร วิ ช าการแก่ ชุ มชนบน พ้ืนฐ านของ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน 

4) มีการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

5) น้อมน าพระราชด าริการพัฒนาสังคมมาใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ 

5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยใช้หลั กเกณฑ์การมีส่ วนร่ วมและหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

6) การน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัย
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะทีดี่ 

6) มีการจัดท าชุมชนต้นแบบในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 



15 

 

กลยุทธ์ที่ 3  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ในกำรบริกำรวิชำกำร 
เป้ำหมำย :  เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรมีเครือข่ำยจำกมหำวิทยำลัยอ่ืน ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กร

พัฒนำเอกชน ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม
ตลอดจนหน่วยงำนต่ำงประเทศ เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วม
พัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

 
          ทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้ง
ภาครัฐ เอกชน 

1)  มี ก า ร จั ด ท า บั นทึ ก ค ว าม เ ข้ า ใ จ  (MOU: 
memorandum of understanding)ระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

2) การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่าย 

3) การสร้ า ง เครื อข่ ายกับหน่ วยงานองค์กร
ต่างประเทศ/นานาชาติ 

3) มีการจัดท าข้อตกลงการจ้าง (TOR : term of 
reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ
หน่วยงานเครือข่าย 

4) การสร้างรายได้จากความร่วมมือกับเครือข่าย 4)  มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ฝึกอบรมแบบบูรณาการ 

5) การสร้างกลไกการให้ความส าคัญกับคู่ความ
ร่วมมือ 

5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพบนพื้นฐำนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้ำหมำย :  เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบันส่งเสริมศักยภำพของกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำ
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

 
          ทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบัน
ชั้นน าของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

1) มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะ
สั้นและระยะยาว 

 

2) มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวให้แกป่ระชาชน 
มีการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากการ

ให้บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
เป้ำหมำย :  เพื่อให้ศูนย์บริกำรบริกำรวิชำกำรเป็นสถำบันชั้นน ำและเป็นที่ยอมรับระดับชำติ/นำนำชำติ  

มีควำมเข้มแข็งในกำรประสำนงำนและด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร เพื่อร่วมมือในกำรพัฒนำ
สังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น ำ ชี้แนะร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำค  
ลุ่มน้ ำโขง 

 
          ทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่
บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  มีสุขภาวะ
และเป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทใน
กา รปฏิ บั ติ พั น ธ กิ จ บ ริ ก า ร วิ ช า ก าร ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

1. การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการ
บริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ปฏิบัติทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

 

2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี
จิตส านึกและ competency ในการบริการ
วิชาการเพ่ือพร้อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

2. การมีภาระการท างาน (job description) ของ
บุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มี
ความผูกพันกับองค์กรมีระบบการจัดการความรู้ 
(knowledge management)  

3) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและเป็นศูนย์ เรียนรู้  
(learning organization) ของสังคม 

 

3. การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ช านาญ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อ 
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมี
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4. การมีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
มี เ ค รื อ ข่ า ย กา รป ร ะช าสั ม พัน ธ์  ส ามา ร ถ
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการวิชาการอย่าง
ทั่วถึง ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
สังคม ทุกระดับ 

5) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก 
 

5. การมีระบบ web site ที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

6) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับศูนย์/ส านัก 
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นน า 

6. มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการ
กับส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7) การปฏิบัติพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

8) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่
บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  มีสุขภาวะ
และเป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทใน
กา รปฏิ บั ติ พั น ธ กิ จ บ ริ ก า ร วิ ช า ก าร ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

8. การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการ
บริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ปฏิบัติทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

 

9) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี
จิตส านึกและ competency ในการบริการ
วิชาการเพ่ือพร้อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

9. การมีภาระการท างาน (job description) ของ
บุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มี
ความผูกพันกับองค์กรมีระบบการจัดการความรู้ 
(knowledge management)  

10) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและเป็นศูนย์ เรียนรู้  
(learning organization) ของสังคม 

 

10. การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/
ช านาญของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถ
สืบค้นติดต่อ ประสานงานจากภายนอกได้
โดยง่าย ตลอดจนมีฐานข้อมูลความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

11) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

11. การมีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
มี เ ค รื อ ข่ า ย กา รป ร ะช าสั ม พัน ธ์  ส ามา ร ถ
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการวิชาการอย่าง
ทั่วถึง ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
สังคม ทุกระดับ 

12) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก 
 

12. การมีระบบ web site ที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

13) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับศูนย์/ส านัก 
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นน า 

13. มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการ
วิ ช า ก า ร กั บ ส า นั ก บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14) การปฏิบัติพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

14. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แผนผงัเชิงยุทธศำสตร์ของกำรบริกำรวิชำกำร 
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    กรอบแนวควำมคิด ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ.2554-2558 
ศูนย์บริกำรวิชำกำร  
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 

ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.1 ระบบบริหำรจดักำรที่ด ี ก.2  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบ
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 

ก.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการ-
วิชาการ 

1.สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน 
(Happy Workplace) 

    

 ก.3 การเงิน งบประมาณและการ
จัดสรร 

 2.น าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมา
ใช้อย่างเป็นรปูธรรม รวมถึงการสร้างวินยั
ด้านการเงิน เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    

 ก.5 ระบบบริหารจัดการองค์กร ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนืเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุม่อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 

3.การเปิดหลักสูตรอบรมระยะสัน้และหรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้ทางวชิาการในสาขาต่าง ๆ ที่เป็น
ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศเพื่อนบ้าน 
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23 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.2 กำรผลิตบัณฑติที่ดี ก.2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนืเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

4.การจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการ 
การแข่งขัน การประกวดผลงานทาง
วิชาการ เชน่ งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถี
ความพอเพียง 

    

     5.การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงานทีส่ าคัญของภูมิภาค 

    

    6.การสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษาและสามารถทดลองลงมือ

ปฏิบัติได้จริง 

    

    7. ร่วมมือกับปราชญ์ ชุมชนและท้องถิ่น 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอก
มหาวิทยาลยัส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
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24 

 แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.3 ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ก.1 สนับสนนุการท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจรยิธรรม
และคุณธรรม 

ก.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยบ์นพืน้ฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 

8.โครงการส่งเสริมศิลปะและดนตรี 
ประเพณีไทย ศลิปวฒันธรรมของไทยและ
สากลที่ดงีาม เชน่ การจัดประกวดดนตรี
ต่าง ๆ 

    

   9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งเนน้การฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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25 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.4 ด้ำนกำรวิจัย ก.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการ ภาคธุรกิจและชุมชนเพื่อ
น าผลการวิจัยไปสรา้งมูลคา่เพิ่ม 

ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนืเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

10.การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่ส าคัญ
ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านวชิาการให้กับ
พื้นที่หรือประสานเพื่อน าเอาโจทย์ปัญหา
ในพื้นทีไ่ปท าการศึกษาและวิจัยต่อไป 
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26 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ก.1 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สดุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่ม     
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนืเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

11.จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวและการด าเนินการตามแผน 

    

    12.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับความเชี่ยวชาญหรือความ
ช านาญการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  รวมถึงฐานข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

    

   13.ส่งเสริมและสนบัสนนุให้หน่วยงานที่
ท าหน้าที่ให้บริการวิชาการ ออกมามี
บทบาทต่อสังคมในการให้ความรู้ทาง
วิชาการเมื่อเกิดปัญหา 

    

   14. การสร้างความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) 
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27 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร(ตอ่) ก.1 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น
ศูนย์กลางของการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนืเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิ 
ภาคลุ่มน้ าโขง 

15. ด าเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิด
จากผลงานวจิัยของมหาวิทยาลยัและ
เผยแพร่ความรู้และจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
(Open Courseware) ในด้านตา่ง ๆ 

    

    16. มีแผนการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อสร้างรายได้ ซึง่เปน็โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก 

    

   17. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ และด าเนนิกิจกรรมการ
พัฒนาประเทศเพื่อนบา้น 

    

  ก.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
บริการวิชาการ 

18. ขยายเครือข่ายความร่วมมือการประชุม
วิชาการ หรือ Conference on 
Sustainable Community 
Development ให้เป็นเวทีการน าเสนอ
ผลงานวชิาการประจ าในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร(ตอ่) ก.1 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยนืเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุม่อนุภูมิภาค     
ลุ่มน้ าโขง 

19. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชนอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน 

    

  ก.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยบ์นพืน้ฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 

20. จัดท าโครงการ “ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยรอบที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยในทุก
พื้นที่ทั้งขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ดและ
จังหวัดเลย 

    

  ก.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการ
วิชาการ 

21. ก าหนดบทบาทที่ชดัเจนในการ
ให้บริการวิชาการ ลดความซ้ าซอ้นของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่คล้ายกนั 

    

    22. ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการ
รายงานผลงานด้านการบริการวชิาการของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัย 
สามารถรวบรวมข้อมูลได้อยา่งครบถ้วน 
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร(ตอ่) ก.1 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่ม     
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ 

23. สร้างเครือข่ายการประชาสมัพันธ์กับ
สื่อมวลชนระดับชาติและระดบัท้องถิ่นใน
การเผยแพร่กิจกรรมและโครงการบริการ
วิชาการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 
Network 
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ด ี

ก.1 เป็นศูนย์กลางดา้นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอีสานและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ก.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ 

24.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปิน
พื้นบา้น ปราชญช์าวบา้น ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นในดา้นศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาอีสานกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัและชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม 55 56 57 58 

ย.7 ด้ำนพัฒนำคุณภำพและ
ระบบประกันคุณภำพ 

ก.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิง
คุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ก.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการ-
วิชาการ 

25.ก าหนดนโยบายและมาตรการของการ
ท างานโดยให้มีการน าเอากระบวนการ 
PDCA มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไก
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การ
ประเมินผลและการน ามาปรับปรุงงาน
ประจ าอย่างเป็นระบบ 

    

 
หมำยเหตุ    
1)  ย. หมายถึง  ยุทธศาสตร์ 
    ก. หมายถึง  กลยุทธ์ 
2) กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 กลยุทธ์ 1 การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค       
                            ลุ่มน้ าโขง 
 กลยุทธ์ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กลยุทธ์ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ 
ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตท่ีดี กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาสังคมและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ 

ควำมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ข้อเสนอกำรจัดท ำค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
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งบประมำณศูนย์บริกำรวิชำกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   

ก. งบประมำณแผ่นดิน 5,890,300 บำท   

ก.1 งบด าเนินการ  499,000 บาท  (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
ก.2 งบเงินอุดหนุน  5,391,300 บาท  ประกอบด้วย -  โครงการอ านวยการและบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2,500,000 บาท 
        - โครงการแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง    1,000,000 บาท 
        - โครงการเผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน      250,000 บาท 
        - โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง     1,397,500 บาท 
        - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    243,800 บาท 
 
 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.1 ระบบบริหำรจดักำรที่ด ี ก.2  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบ
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 

ก.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ศูนย์บริการวิชาการ 

1.การบริหารจัดการที่ดีและการสร้างความ
ผาสุกในสถานที่ท างาน 

499,000 
(งบด าเนินการ) 

  

- 

   2. โครงการอ านวยการและบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

2,500,000 
(งบเงินอุดหนนุ) 

- 

   รวม  2,999,000 - 
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ข. งบประมำณเงินรำยได้ 38,700,000 บำท 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   งบประมำณ  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.2 กำรผลิตบัณฑติที่ดี ก.2 การจัดการเรียนการสอนที่ดี ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
การพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชีน้ า 
ชี้แนะร่วมพฒันาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

6.การสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน นักศึกษาและสามารถทดลองลงมือ

ปฏิบัติได้จริง 

350,000 
(งบเงินอุดหนนุ) 

- 

     7. ร่วมมือกับปราชญ์ ชุมชนและท้องถิ่น 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอก
มหาวิทยาลยัส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

250,000 
(งบเงินอุดหนนุ) 

- 

   รวม  600,000 - 
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 แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร  งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.3 ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ ก.1 สนับสนนุการท ากิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจรยิธรรม
และคุณธรรม 

ก.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์บน
พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 

9. สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งเนน้การฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 350,000 
(งบเงินอุดหนนุ) 

  
  
  

- 

   รวม  350,000 - 
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร  งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์   กลยุทธ์   กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.4 ด้ำนกำรวิจัย ก.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการ ภาคธุรกิจและชุมชนเพื่อ
น าผลการวิจัยไปสรา้งมูลคา่เพิ่ม 

ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
การพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชีน้ า 
ชี้แนะร่วมพฒันาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

10.การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาที่ส าคัญ
ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านวชิาการให้กับ
พื้นที่หรือประสานเพื่อน าเอาโจทย์ปัญหา
ในพื้นทีไ่ปท าการศึกษาและวิจัยต่อไป 

197,500 
(งบเงินอุดหนนุ) 

 
 
 

- 

   11. โครงการแสดงเทคโนโลยีและวิถีความ
พอเพียง 

1,000,000 
(งบเงินอุดหนนุ) 

- 

   รวม  1,197,500 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



38 

 

 แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
งบประมำณ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  ก.1 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สดุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก.1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
การพัฒนาสังคมที่ยัง่ยืนเพื่อชีน้ า 
ชี้แนะร่วมพฒันาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูม ิ
ภาคลุ่มน้ าโขง 

16. มีแผนการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อสร้างรายได้ ซึง่เปน็โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก 

- 
  
  

38,650,000 
 

    17. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ และด าเนนิกิจกรรมการ
พัฒนาประเทศเพื่อนบา้น 

243,800  
(งบเงินอุดหนุน)  

 

 

  ก.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์บน
พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง 

20. จัดท าโครงการ “ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใน
ทุกพื้นที่ทั้งขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด
และจังหวัดเลย 

 250,000 
(งบเงินอุดหนุน) 

   
 

 

   รวม  493,800 38,650,000 
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 แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร  งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ด ี

ก.1 เป็นศูนย์กลางดา้นการอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ก.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบริการวิชาการ 

24.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปิน
พื้นบา้น ปราชญช์าวบา้น ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นในดา้นศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาอีสานกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัและชุมชนที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 250,000 
(งบเงินอุดหนนุ) 

  
  
  

- 

   รวม 250,000 - 
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แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร  งบประมำณ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ มข. กลยุทธ์ มข. กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร  โครงกำร/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

ย.7 ด้ำนพัฒนำคุณภำพและ
ระบบประกันคุณภำพ 

ก.1 สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิง
คุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ก.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ศูนย์บริการวิชาการ 

25.ก าหนดนโยบายและมาตรการของการ
ท างานโดยให้มีการน าเอากระบวนการ 
PDCA มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไก
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การ
ประเมินผลและการน ามาปรับปรุงงาน
ประจ าอย่างเป็นระบบ 

- 
  
  

50,000 
 

   รวม - 50,000 

   รวมทั้งสิ้น 5,890,300 38,700,000 
หมำยเหตุ    
1)  ย. หมายถึง  ยุทธศาสตร์       ก. หมายถึง  กลยุทธ์ 
2) กลยุทธ์ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 กลยุทธ์ 1 การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 กลยุทธ์ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กลยุทธ์ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร  

ปีงบประมำณพ.ศ.2555 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 

 
1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2555 

 (1) สรุปนโยบำยของรัฐบำลในแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558 
รัฐบาลภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนการบริหารราชการ

แผ่นดินภายหลังจากที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และวันที่ 13 กันยายน 2554 เห็นชอบแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ตามประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง   
วันที่ 21 กันยายน 2554 
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 ส่วนราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตาม 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ของรัฐบาล   และ
มีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพ้ืนที่และมิติวาระให้เป็นไป
ตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

 
     (2) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 4 ปี พ.ศ.2555–2558 ของศูนย์บริกำรวิชำกำร 
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(3) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการ    

ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจส าหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ .ศ. 2554 – 2558 ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับที่ 3/2553 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554  

 
ควำมเชื่อมโยงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  

พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยรัฐบำล 
และ ภำรกิจตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

นโยบำยคณะรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  2. การผลิตบัณฑิตที่ดี  

2. นโยบายนโยบายความม่ันคงของรัฐ  -  

3. นโยบายเศรษฐกิจ  10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  2. การผลิตบัณฑิตที่ดี  
3. ด้านการพัฒนานักศึกษา  
4. ด้านการวิจัย  
5. ด้านบริการวิชาการ  
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  
7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  
8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -  

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  4. ด้านการวิจัย  

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  -  

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  1. ระบบบริหารจัดการที่ดี  
9.  ด้านชุมชนสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 (4) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้มีกา 
รน าแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน 
โดยการวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงานด้วยวิธีการท า SWOT Analysis น าข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้ายทายขององค์กรด้านต่างๆ และผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมาร่วมพิจารณาด้วย เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางและเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ช่วงเดือนสิงหาคม
ของทุกปี งานนโยบายและแผนจะขอข้อมูลจากทุกส่วนงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเป็น
โครงการ/กิจกรรม/ที่ตอบสนองตัวชี้วัด ซึ่งจะก าหนดระยะเวลาด าเนินการวงเงินงบประมาณและผู้รับผิอดชอบ
ชัดเจน ในช่วงเดือนกันยายน ผู้บริหารจะพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม งาน
นโยบายและแผนจะแจ้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจเกี่ยวกับการอนุมัติเพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการจามระยะเวลาที่
ก าหนดในปีงบประมาณถัดไป จากนั้น งานนโยบายและแผนจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและรวบรวม
จัดท าเป็นรายงานประจ าปีรายงานต่อให้ผู้บริหารต่อไป 
 ศูนย์บริการวิชาการได้ตระหนักถึงการจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามพันธกิจ ดังนั้นในการพิจารณาโครงการต่างๆ เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการ จะมีการประเมินประโยชน์ที่
ได้รับจากการด าเนินโครงการ ซึ่งนอกจากจะตรงตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการแล้ว ประโยชน์ที่ได้ต้องมี
ความยั่งยืนในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น แผนการปรับหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
 นอกจากนั้น ศูนย์บริการวิชาการ มีการทบทวนเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับทรัพยากรที่มีอยู่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม
แผนของแต่ละส่วนงาน 
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 2.  ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

1. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืนเพ่ือชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคสุ่มน้ าโขง 

1.1 เ พ่ือให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงาน
ประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อสังคม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

2. การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ้ืนที่/ชุมชน ในการ
น้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ เพ่ือชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการให้บริการ
วิชาการ 

3.1 เ พ่ือให้ศูนย์บริการวิชาการมี เครือข่ายจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
เพ่ือชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4.  การพัฒนาระบบบริหารจั ดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1 เพ่ือให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริม
ศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือร่วมมือ
ในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพ่ือชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการ
วิชาการ 

5.1 เพ่ือให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นน าและ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ มีความเข้มแข็.ใน
การประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการ เพ่ือ
ร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพ่ือชี้น า ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและปรเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ศูนย์บริการวิชาการ 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1 

 
 

รวบรวม/วิเคราะห์และร่างแผนปฏิบัติราชการของ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีศูนย์บริการวิชาการ 
เป็นรูปเล่ม 
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งบประมำณด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน  

จ านวน 16,843,800 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจัดเป็นชุดโครงการ ดังนี้ 
ชุด ชุดโครงกำร จ ำนวนโครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 
I การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สู่ชุมชน 
60 9,740,000 

II ความร่วมมือทางวิชาการกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 10 1,118,800 
III ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 29 4,385,000 
IV โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 1 1,600,000 
 รวมทั้งสิ้น 100 16,843,800 

 ศูนย์บริการวิชาการได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้น 
56,042,800 บาท ประกอบด้วย 
 ก. เงนิงบประมาณแผ่นดิน   ข. งบประมาณรายได้ 38,700,000 บาท 
 -  งบด าเนินงาน 499,000 บาท 
 -  งบเงินอุดหนุน 16,843,800 บาท 
 

แผนภูมิแสดงงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 

             1%

              46%

           53%

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
1. กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
 1.1  ส่วนบริหำรและธุรกำร 
 1.2  ส่วนคลงั 
 1.3  ส่วนพัสด ุ
 1.4  ส่วนนโยบำยและแผน 
 1.5  ส่วนติดตำมและประเมินผล 
 1.6  ส่วนควบคุมคณุภำพกำรศึกษำ 
 1.7  ส่วนสำรสนเทศ 
 1.8  ส่วนประชำสมัพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
2. กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร  
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งบประมำณ แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
 

ส่วนงำน 
เงินแผ่นดิน 

เงินรำยได้ (บำท) รวมทั้งสิ้น (บำท) 
งบด ำเนินกำร (บำท) เงินอุดหนุน (บำท) 

1. ส่วนบริหารและธุรการ 331,000 3,623,800 1,272,000 5,226,800 

2. ส่วนคลัง 30,000 20,000 - 50,000 

3. ส่วนพัสดุ 17,000 - 30,000 47,000 

4. ส่วนนโยบายและแผน 10,000 15,000 - 25,000 

5. ส่วนติดตามและประเมินผล 20,000 40,000 25,000 85,000 

6. ส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 30,000 - 10,000 40,000 

7. ส่วนสารสนเทศ 15,000 45,000 110,000 170,000 

8. ส่วนประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 46,000 250,000 200,000 496,000 

9. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ - 1,397,500 - 1,397,500 

รวมทั้งสิ้น 499,000 5,391,300  1,647,000  7,537,300 
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กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 
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ส่วนบริหำรและธุรกำร 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนบริหำรและธุรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ไตรมำส  
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส  
3 

ไตรมำส  
4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 

1.สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน 
(Happy workplace) 

50,000 -  - 50,000     เอ้ืองฟ้า  

2.โครงการส่งเสริมศิลปะและดนตรี 
ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยและสากลที่ดีงาม 

41,000 - - 41,000     เอ้ืองฟ้า  

3.โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000 - - 100,000     อุมาพร 
4.โครงการพัฒนาระบบและกลไก
ด้านงานบริหารและธุรการ 

80,000 - 1,272,000 80,000     เอ้ืองฟ้า 

5.โครงการอ านวยการฯ  
(ค่าจ้างชั่วคราว) 

- 2,380,000 - 2,380,000     เอ้ืองฟ้า 

6.การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 60,000 - - 60,000     เอ้ืองฟ้า 
7.โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค      
ลุ่มน้ าโขง 

- 243,800 - 243,800     ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

8.โครงการแสดงเทคโนโลยีฯ - 1,000,000 - 1,000,000     เลขานุการศูนย์ฯ 
รวมทั้งสิ้น 331,000 3,623,800 1,272,000 5,226,800        
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ส่วนคลงั 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนคลัง 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ไตรมำส 
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส  
3 

ไตรมำส  
4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 

1.โครงการพัฒนาระบบและกลไก
ด้านงานคลัง 

30,000 - - 30,000      พัชลีย์กานต์   

2.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร” 

- 20,000 - 20,000     พัชลีย์กานต ์  

รวมเงินทั้งหมด 30,000 20,000 - 50,000      
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ส่วนพัสด ุ
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนพัสดุ 

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงิน 
รำยได้ 

รวม 
ไตรมำส  

1 
ไตรมำส  

2 
ไตรมำส  

3 
ไตรมำส  

4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 
1.ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ - - - -     ประคอง  
2.การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ /
ครุภัณฑ์/แนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง า น ต า มร ะ เ บี ยบ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และ
การจัดท าคู่มือการบริหารงานพัสดุ 

7,000 - - -     ประคอง/สมยงค์ 

3.การจัดซื้อ/จัดจ้าง/ครุภัณฑ์ 10,000 - 30,000 40,000     ประคอง  
4.การเก็บรักษา - - -      สมยงค ์ 
5.การตรวจนับวัสดุ/พัสดุคงเหลือ
ประจ าปีและการรายงานผล 

- - - -      ประคอง 

รวมทั้งสิ้น 17,000 - 30,000 47,000      
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ส่วนนโยบำยและแผน 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนนโยบำยและแผน    

 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 

รวม 
ไตรมำส  

1 
ไตรมำส  

2 
ไตรมำส  

3 
ไตรมำส 

4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 
1. จัดท าแผน  
  1.1 แผนปฏบิัติราชการ 4 ป ี
  1.2 แผนปฏบิัติราชการประจ าปี  
  1.3 แผนอัตราก าลัง 
  1.4 แผนค าของบประมาณ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

    ประภาพร  

2.การจัดท าคู่มือ 2,000 - - 2,000     ประภาพร  
3.ด าเนินงานตามแผน (วัสดุส านักงาน) - 15,000 - 15,000     ประภาพร  
4.ก ากับติดตามแผนการด าเนินงาน - - - -     ประภาพร  
5.การทบทวนแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน 5,000 - - 5,000     ประภาพร  
6.การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน - - - -     ประภาพร  
7.การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการ 

3,000 - - 3,000     ประภาพร  

รวมทั้งสิ้น 10,000 15,000 - 25,000      
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ส่วนติดตำมและประเมินผล 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนติดตำมและประเมินผล   

 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ รวม ไตรมำส  

1 
ไตรมำส 

2 
ไตรมำส  

3 
ไตรมำส  

4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 
1.การตรวจเยี่ยมโครงการบริการ
วิชาการ  

5,000 - - 5,000     ชลาลัย 

2.การติดตามผลกระทบโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

- 10,000 - 10,000     ชลาลัย 

3.การติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจผู้รับบริการเพื่อจัดท า
รายงานวิจัยสถาบันศูนย์บริการ
วิชาการ 

5,000 - - 5,000     ชลาลัย 

4.การประชุมหัวหน้าโครงการบริการ
วิชาการ 

5,000 - - 5,000     ชลาลัย 

5.ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ติดตามฯในการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  

5,000 - - 5,000     ชลาลัย 

6.ค่าบริหารจัดการภายในส่วน
ติดตามและประเมินผล   

  30,000 25,000 55,000     ชลาลัย 

รวมเงินทั้งหมด 20,000 40,000 25,000 85,000      
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ส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ   

 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 

รวม 
ไตรมำส 

1 
ไตรมำส  

2 
ไตรมำส 

3 
ไตรมำส  

4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 
1.โครงการการจัดท าระบบการรายงานผลด้าน

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
- - 10,000 10,000     นิภาพรรณ 

2 .โครงการการน ากระบวนการ PDCA มา

ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพ 

10,000 -  10,000     นิภาพรรณ 

3.การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2555 
10,000 - - 10,000     นิภาพรรณ 

4.การจัดท ารายงานการประเมินตามเกณฑ์ 

PMQA 
5,000 - - 5,000     นิภาพรรณ 

5.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการ
วิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 

5,000 - - 5,000     นิภาพรรณ 

รวมทั้งสิ้น 30,000 - 10,000 40,000      
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ส่วนสำรสนเทศ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนสำรสนเทศ   

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ไตรมำส  
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส  
3 

ไตรมำส  
4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 

1.พัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 15,000 - - 15,000     วิภาดา 
2.จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม - 5,000 - 5,000     วิภาดา 
3.จัดท าระบบปฏิบัติการตามความ
ต้องการของส่วนงานต่างๆ  

- - - -     วิภาดา 

4.ด าเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่
เกิดจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่ความรู้และจัดท าสื่อการ
เรียนรู้(Open Courseware) ในด้าน
ต่างๆ 

  - 110,000 110,000     วิภาดา 

5.พัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ   5,000 - 5,000     วิภาดา 
6.จัดท ารายงานประจ าปี   20,000 - 20,000     วิภาดา 
7.การบริหารจัดการส่วนสารสนเทศ   10,000 - 10,000     วิภาดา 
8.ผลิตสื่อสารสนเทศตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- 5,000 - 5,000     วิภาดา 

รวมเงินทั้งหมด 15,000 45,000 110,000 170,000      
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ส่วนประชำสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
ส่วนประชำสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์    

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ไตรมำส 
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส 
3 

ไตรมำส  
4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 

1. เครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ในการเผยแพร่กิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการฯ 

- - - -     ประภาพรณ์  

2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก - - 50,000 50,000     ประภาพรณ์  
3. การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้วย
วีดิทัศน์ 

- 250,000 - -     รองผู้อ านวยการฯ 
ฝ่ายขับเคลื่อนฯ 

4. วารสารศูนย์บริการวิชาการ 36,000 - - 36,000     ประภาพรณ์  
5. จดหมายข่าวศูนย์บริการวิชาการ 10,000 - - 10,000     ประภาพรณ์  
6. โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์
และคอมพิวเตอร์ส านักงาน 

- - 150,000 150,000     ประภาพรณ์  

รวมทั้งสิ้น 46,000 250,000 200,000 496,000      
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กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ไตรมำส  
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส  
3 

ไตรมำส  
4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 

1. หาความต้องการชุมชน ปี2555 - 17,500 - 17,500      

2. การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทนแลการอนุรักษพ์ลังงาน 

- 180,000 - 180,000      

3. อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน - 150,000 -  150,000      

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 300,000 - 300,000      

5. แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง - 300,000 - 300,000      

6. บ้างหลังเรียน: โนนม่วง - 50,000 - 50,000      

7. บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ - 200,000 - 2000,000      

8.โครงการสานฝันสุขภาพสู่โรงเรียน - 200,000 - 2000,000     รองผู้อ านวยการฝ่าย
ขับเคลื่อนฯ 

รวมงบประมำณโครงกำรชุมชนต้นแบบฯ - 1,397,500 - 1,397,500      
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แผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

กลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ เงินแผ่นดิน 
เงินรำยได้ รวม 

ไตรมำส  
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส  
3 

ไตรมำส  
4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 

โครงกำรฝึกอบรมทั่วไป จัดเก็บ
รำยได้โครงกำรฝึกอบรมส ำหรับ
โรงพยำบำล 
1.หลักสูตร Competency รุ่นที่ 14 
2. หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการ
พยาบาลให้มีประสทิธิภาพ รุน่ 7 
3.หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการ
พยาบาลให้มีประสทิธิภาพ รุน่ 8 
4.หลักสูตร Risk Management รุ่นที่ 15 
5.หลักสูตร Risk Management รุ่นที่ 16 
6.หลักสูตร Risk Management รุ่นที่ 17 
7.หลักสูตร”การพยาบาลในภาวะวิกฤต
ฉุกเฉิน/ส าหรับผู้ปว่ยเร้ือรังโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงไตวาย/หัวใจและหลอด
เลือด”รุ่นที่ 2 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
กลุ่มภารกิจบริการ

วิชาการ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
เงินแผ่นดิน 

เงินรำยได้ รวม 
ไตรมำส  

1 
ไตรมำส 

 2 
ไตรมำส 

3 
ไตรมำส  

4 งบด ำเนินกำร เงินอุดหนุน 
8.หลักสูตร”การพยาบาลในภาวะวิกฤต
ฉุกเฉิน/ส าหรับผู้ปว่ยเร้ือรังโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงไตวาย/หัวใจและหลอด
เลือด”รุ่นที่ 3 
9.หลักสูตร”การพยาบาลในภาวะวิกฤต
ฉุกเฉิน/ส าหรับผู้ปว่ยเร้ือรังโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงไตวาย/หัวใจและหลอด
เลือด”รุ่นที่ 4 
10.หลักสูตรมาตรฐานคุณภาพการ     
บันทึกฯ รุ่นที่ 1 
11.หลักสูตรมาตรฐานคุณภาพการ     
บันทึกฯ รุ่นที่ 2 
12.หลักสูตรมาตรฐานคุณภาพการ     
บันทึกฯ รุ่นที่ 3 
13.หลักสูตรมาตรฐานคุณภาพการ     
บันทึกฯ รุ่นที่ 4 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มภารกิจบริการ

วิชาการ 

รวมงบประมำณฯฝึกอบรม          
รวมงบประมำณฯ ทั้งสิ้น           
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ส่วนที่ 4  
กำรน ำแผนกลยุทธส์ู่กำรปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 4 

กำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัต ิ
  

เพื่อให้กำรน ำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย จึงได้ก ำหนดแนวทำงไว้ ดังนี้ 
  

1. กำรเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรสู่งบประมำณ 

  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดงบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ส าหรับงานบริการวิชาการท่ี
ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท ดังนั้นการจัดท าแผนงบประมาณ แผนงานและแผน
เงินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งมี
อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และยังมีคณะกรรมการบริการ
วิชาการซึ่งมีรองอธิ้การบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะต่างๆ อีกไม่
เกิน 7 คนเป็นกรรมการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการต่างๆ ที่จัดท าต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชาการที่น าเสนอมีมากกว่างบประมารณ ดังนั้น ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการด าเนินงาน โดยต้องแบ่งการ
ด าเนินการออกเป็น 3 ประเภทคือ 

  

1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า หมายถึง การใช้งบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงิน
รายได้ให้แก่สังคม โดยศูนย์บริการวิชาการต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  

2) การบริการวิชาการแบบไม่แสวงก าไร หมายถึง การจัดการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ ใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ/หรือด าเนินงาน
ช่วยเหลือตามงบประมาณที่ได้รับ 

  

3) การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ หมายถึง การบริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงานเครือข่าย หรือโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเคร่งครัด    
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 2. กำรมีเอกภำพของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็น
ผู้ด าเนินการ หรือประสานงาน (organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการต้องท าหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ   
  

3. กำรมีวิสัยทัศน์ ประสบกำรณ์ กำรได้รับกำรยอมรับและทีมงำนบริหำรที่ดีของผู้บริหำร 
ศูนย์บริการวิชาการมีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจ านวนหนึ่งมีเลขานุการศูนย์
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ได้มาจาก
การสรรหาเป็นวาระ วาระละ 4 ปี การได้มาซึ่งผู้อ านวยการและทีมงานที่ขาดวิสัยทัศน์ อ่อนประสบการณ์ ไร้
ภาวะผู้น า ขาดการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ย่อมท าให้การบริหารศูนย์บริการ
วิชาการอ่อนด้อยประสิทธิภาพ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ ไร้แนวทางในการด าเนินงาน การที่น าแผนกล
ยุทธ์ที่ดีไปปฏิบัติย่อมไร้ซึ่งประสิธิภาพ ประสิทธิผล 

  

4. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการ คือผู้ร่วมปฏิบัติตามทิศทาง
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ดังนั้น บุคลากรต้องมีจิตส านึก ทักษะ จิตอาสา และจิตบริการ (service mind) ผู้บริหาร
ต้องมีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้เกิดแก่บุคลากรตลอดเวลา 

  

จากข้อก าหนดในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้ที่จะท าให้เกิดผลมากที่สุดก็คือ ผู้อ านวยการ ที่
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลและเสนอแนะจากกรรมการประจ าศูนย์บริการ
วิชาการ ภายใต้การตัดสินใจร่วมของคณะกรรมการบริการวิชาการและการให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการภาค
ประชาชน โดยผู้อ านวยการต้องเป็นผู้ประสาน/เข้าใจ/จริงใจ ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เป็น
บุคคลที่สังคมทุกภาคส่วนให้การยอมรับ สามารถท างานนอกเหนือจากแผนกลยุทธ์ที่เสนอหรือปรับแผนได้ 
หากการกระท านั้นจะเกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการ 
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โดยสรุปของกำรน ำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ ดังเสนอในแผนภำพต่อไปนี้ 
 
 

แผนภำพกำรน ำทิศทำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติสู่กำรน ำปฏิบัติ 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทำงกลยุทธ์/แผนปฏิบัติกำร 

คณะกรรมกำร 
ประจ ำศูนย์บริกำรวิชำกำร 

คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 

คณะกรรมกำรภำคประชำชน 
เครือข่ำย 

ผู้อ ำนวยกำร 
ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

บุคลำกร 
ศูนย์บริกำรวิชำกำร 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

บริกำรวิชำกำร 
แบบให้เปล่ำ 

บุคลำกร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

บริกำรวิชำกำร 
แบบไม่แสวงหำก ำไร 

บริกำรวิชำกำร 
แบบสร้ำงรำยได้ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก. 

 
สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
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สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2555 

ระหว่ำงวันที่ 17-19 ตุลำคม 2554 
ณ ศูนย์บริกำรวิชำกำร และจุลดิส  รีสอร์ต จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
----------------------- 

 
สรุปผลกำรน ำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โดยหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ 
 
ก. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร 

 
รัฐบาลภายใต้การน าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนการบริหารราชการ

แผ่นดินภายหลังจากท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และวันที่ 13 กันยายน 2554 เห็นชอบแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ตามประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 109 ง  วันที่ 21 
กันยายน 2554 
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ส่วนราชการจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ของรัฐบาล   และ
มีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพ้ืนที่และมิติวาระให้เป็นไป
ตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ       
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กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการ    

ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยอาศัยกรอบนโยบายและพันธกิจส าหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับที่ 3/2553 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554  

 
ควำมเชื่อมโยงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558    มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยรัฐบำล 
และภำรกิจตำมประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

นโยบำยคณะรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  2. การผลิตบัณฑิตที่ดี  

2. นโยบายนโยบายความม่ันคงของรัฐ  - 

3. นโยบายเศรษฐกิจ  10. การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้  

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  2. การผลิตบัณฑิตที่ดี  
3. ด้านการพัฒนานักศึกษา  
4. ด้านการวิจัย  
5. ด้านบริการวิชาการ  
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี  
7. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  
8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี  

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -  

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  4. ด้านการวิจัย  

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  -  

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  1. ระบบบริหารจัดการที่ดี  
9.  ด้านชุมชนสัมพันธ์  

 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง คณะ/หน่วยงาน ที่เป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนกระทรวงศึกษาธิการ ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี  พ.ศ.2555-2558  และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้มีความสอดคล้อยเชื่อมโยง
และให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามนโยบายแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 ภายใต้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยการท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ต้องครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติตามงานตามยุทธศาสตร์
เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) และมิติงานตาม
ยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) 
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ จ านวนทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ และ
ศูนย์บริการวิชาการ มีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ
รองรับทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยใช้งบประมาณ    จ านวนทั้งสิ้น 56,042,800  บาท  ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 

1.1 งบด าเนินงาน  499,000 บาท 

1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป         16,843,800 บาท 

 2. งบประมาณเงินรายได้                  38,700,000 บาท 
 
ข. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจบริกำรวิชำกำร 
 1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2554  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ ได้ด าเนินงานใน 2 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
   

1.1 กำรใหบ้ริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป  ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 9 โครงการ ใช้งบประมาณไป
ทั้งสิ้น 464,423.50 บาท มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2,430 คน 
 
ผลกำรศึกษำผลกระทบโครงกำรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลกระทบต่อผู้รับบริกำร 
- ประชาชนตระหนักในคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง อีกท้ังยัง 
  สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
- มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากต้นทุนในชุมชน เพิ่มมูลค่าจากต้นทุนในสังคม ลดรายจ่ายในครอบครัว 
- เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความกระตือรือร้นใน 
  การเข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
- เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สื่อออนไลน์และสร้างสรรค์สื่อ ส่งผลให้เยาวชนมี 
  โอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า 
 
ผลกระทบต่อครัวเรือน 
- สร้างความผูกพันในครอบครัวในการท ากิจกรรมร่วมกัน  
- ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 
- ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ 
- คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลถึงการอนุรักษ์และเกิด 
  การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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ผลกระทบต่อชุมชน 
- เกิดความร่วมแรง ร่วมใจของประชาชน เยาวชน หัวหน้าสว่นราชการและผู้น าชุมชน  
  ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้น าท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
- นักเรียนมีกิจกรรมในโรงเรียนและขยายโครงการไปยังครอบครัว  
- สามารถจัดตั้งกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
- ชุมชนมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้เยาวชน นักเรียน ตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยี มี 
  การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ท เพื่อสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
- มีการขยายจุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขยายสู่ทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
- สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้ 
  จากท้องถิ่น 
- ชุมชนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการพัฒนาชุมชน 
  สามารถน าเสนอด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องจากองค์การพัฒนาชุมชน 
- ชุมชนมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน 
- มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
- เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นกลุ่มอาชีพที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เข้มแข็ง 
  ยิ่งขึ้น 
- หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เล็งเห็นความส าคัญและเข้ามาช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น 
- คนในชุมชนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มอาชีพและในชุมชนเพิ่มขึ้น 
- สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อ่ืนในชุมชนได้ต่อไป  

   
  1.2 กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบจัดเก็บรำยได้  โดยการสร้างหลักสูตรการอบรมโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แล้วประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 5 
หลักสูตร 14 กิจกรรม มีรายได้จากค่าลงทะเบียนการอบรม จ านวน 5,014,500 บาท    
 
 2. แผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2555 
  2.1    กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ส าหรับการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

- การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์    
     พลังงาน 

- การอนุรักษ์มรดกท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน  เช่น กิจกรรมเดิ่นบ้าน : ชานเฮือน,  
  โรงเรียนเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน,  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กิจกรรมมาเยี่ยม 
  มาเยือน, เปิดบ้าน ชานเฮือน 
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- สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เช่น กิจกรรมรีรีข้าวสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน   
  ส่วนของสภาเด็กและเยาวชน, กิจกรรมการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน, กิจกรรมการ  
  ดูแลผู้สูงวัย 

2.2  กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบจัดเก็บรำยได้  โดยการสร้างสร้างสูตรเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 

 -  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 -  การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 -  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
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“ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลัก 1 ใน 4 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การให้บริการวิชาการแก่

สังคม  บุคลากรของศูนย์ฯ ควรท างานด้วยการมีจิต

สาธารณะในการให้บริการ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก” 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 

  พ.ต.พิสิษฐ์  ชาญเจริญ  (ผู้แทนภาคส่ือมวลชน) 
     - ควรให้ความส าคัญของค าว่า “กำรบริกำร” ไม่ควรใช้ค า “ไม่” 
เนื่องจากฟังแล้วเหมือนไม่มีเยื่อใย   

- ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ  ศูนย์ฯ ควรมีการติดตาม

ประเมินผล การด าเนินงานเป็นระยะ  ถึงแม้บางโครงการหรือบาง

กิจกรรม จะไม่ใช่หน้าที่ของศูนย์ฯ  โดยตรง แต่หากการด าเนินการนั้น 

สามารถตอบปัญหาหรือแก้ปัญหาให้กับสังคมได้ ศูนย์ฯ ควรจะด าเนินการต่อไป 
 

นายอนุกูล  สีชมภู (ผู้แทนภาคชุมชน) 
หากศูนย์ฯ มีแผนการด าเนินงานที่จะลงในพ้ืนที่ของ

ชุมชน อยากให้แจ้งแผนการด าเนินงานแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากจะได้
น าเสนอแผนการท างานร่วมกับชุมชนของศูนย์ฯ  ต่อนายก 
อบต.  จะได้บรรจุลงในแผนของ อบต. พร้อมจัดงบประมาณ
สนับสนุน  และชุมชนจะได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ต้องการให้สอดแทรกกิจกรรมเน้นการท าบุญให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน 

โครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่ในต าบลรังกาใหญ่ กิจกรรมและผลงานเด่นชัด สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้มาก 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ขึ้นมา และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน เดือนละ 1 ครั้ง ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปช่วยสานต่อโครงการนี้ 

ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

 

 

 

 

นางสาวทองดี  เจริญพร และนางสาวพลอย แก้วบุญเรือง (ผู้แทนภาคผู้รับบริการ) 
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“โครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ ลงไปช่วยชาวบ้านในชุมชนบ้าน ท่า

กระเสริม นั้นเกิดประโยชน์อย่างมาก  มีการจัดตั้งกลุ่ม

แม่บ้านเพื่อสร้างรายเสริมได้แก่ครอบครัว ชุมชนในพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง” 
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ภำคผนวก ข. 

 
ข้อเสนอแนะและขอ้คิดเหน็อื่นๆ ในกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
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ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์ การสร้างสังคมเปลี่ยมสุขเพื่อสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในชุมชน บ้านโนนม่วง ต.ศิลา จ.
ขอนแก่น 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 1. อาจใช้วิธีการรับเงินงบประมาณสนับสนุนคลา้ยกับการรับเงินท าวิจัยของวช. ตาม
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของงานและเปน็งวดๆ รายงานความก้าวหน้าเปน็ระยะเช่นกัน 
2. ควรมีเวทีในการน าเสนอผลงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันของการท างาน
บริการวิชาการในมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นระยะๆ เพื่อจดัการความรู้ที่ได้จาก
บริการวิชาการและก าหนดวิสยัทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาร่วมกันต่อไป 

2. คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาผลิตภณัฑ์และกลยุทธ์การตลาด
ส าหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช 1. ควรเพิ่มงบประมาณในการด าเนินโครงการ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรม 
2. ควรมีการด าเนินโครงการดังกลา่วอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมไดร้ับ
ความรู้ และสามารถน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์และพัฒนาศักยภาพไดอ้ย่างยั่งยืน 

3. คณะทันตแพทยศาสตร ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ทพญ.อารยา ภเิศก 1. ปรับเปลี่ยนเวลาในการท ากิจกรรมและบรูณาการกิจกรรมร่วมกนักับกิจกรรมอื่นๆ 
เพื่อการเรยีนรู้แบบองค์รวม 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งท่ี 7             
ปีการศึกษา 2553 

ผศ.สรุสิทธ์ิ อ้วนพรมมา 1. ควรมีการด าเนินโครงการกับหน่วยอ่ืน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ อบรมให้ความรู้และถา่ยทอดเทคโนโลยดี้าน
สุขภาพสตัว์ และโรคระบาดที่ส าคญัในปศุสัตว ์

รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช 1. ต้องการให้ทางศูนย์บริการวิชาการออกประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ และส่งผลให้เจ้าของโครงการด้วย เนื่องจากตั้งแต่ท าโครงการ ยังไม่เคย
ได้รับผลการประเมินและเวลาทีส่มศ.มาประเมินไมม่ีเอกสารให้คณะกรรมการ ท า
ให้ผลประเมินได้แต้มเพยีง 2 หรือ 3 จาก 5 เท่านั้น 

 

 

 

89 



90 
ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

6.  คณะสัตวแพทยศาสตร ์ การเผยแพร่ความรู้เรื่อวิธีการเลี้ยงสุนัขที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช 1.  อยากให้มาจัดอีก  
2. เพิ่มเวลาในการจัด 
3. เพิ่มเนื้อหาและตัวอย่างสายพันธุ์สุนัขให้มากขึ้น 
4. จัดให้มีหัวข้อในการดูแลสตัว์ชนิดอื่นๆ ด้วย 

7. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสตัว ์ รศ.ดร.บงกช นพผล 1. การจัดการบญัชีและการเงินควรเป็นแบบงานวิจัย 

8. คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูดในท่ี
ชุมนุมชนส าหรับชาวตา่งประเทศ 

ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง 
 

1. การด าเนินโครงการบริการวิชาการกับต่างประเทศมีคา่ใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะการแข่งขันหรือการประกวด เนื่องจากต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับรางวัลแก่ผูเ้ข้าแข่งขัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณ
ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในต่างประเทศ 

9. คณะเทคนิคการแพทย ์ ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทาง
กายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน 

ผศ.พิศมัย มะลลิา 1. Area based ที่พิมาย ชุมชนร่วมมือดีมากและกระตือรือร้นการเขยีนโครงการเพื่อ

ชุมชนนี้ ควรพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น อาจใช้งบมาก หรือใช้เวลาครั้ง 1-2 วัน เป็นต้น  

10. คณะเทคนิคการแพทย ์ การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมด้วยตนเอง 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีอาการปวดกลา้มเนื้อและ
ข้อต่างๆ ในชุมชน 

ผศ.พรรณี ปึงสุวรรณ 1. เป็นโครงการที่ดมีาก เนื่องจากผู้เข้าอบรมส่วนใหญจ่ะไม่เคยไดร้บัความรู้ดา้น
กายภาพบ าบัด วิธีปฏบิัติตนหรือดแูลอาการปวดของตนเอง ท่ีผ่านมาจะใช้ยา
มากกว่า โดยเฉพาะไปท่ี อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู ผูเ้ข้าร่วมอบรมยังต้องการความรู้
และวิธีปฏิบตัิตัวท่ีถูกต้อง คงยังตอ้งมีต่อไปเป็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมอบรม 

11. 
 

คณะเทคนิคการแพทย ์ การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง
บนฐานของสุขภาวะองค์รวม 

รศ.อรอวรรณ บรุาณรักษ ์ 1. ควรเพิ่มรายละเอียดบุคลากรของศูนย์ในเว็บไซต์ อาทิ อีเมล์รายบุคคลและหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อทางอินเตอร์เนต็ได้ด้วยในกรณีจ าเป็น และ
สามารถแจ้งข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

2. ควรมีการจดัอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะกับโครงการใหม่ๆ ท่ียังไม่มปีระสบการณ์ ควร
ได้มโีอกาสรับฟังประสบการณ์จากโครงการที่ประสบความส าเรจ็ หรือโครงการที่ 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

11. 
 

คณะเทคนิคการแพทย ์ การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียง
บนฐานของสุขภาวะองค์รวม (ต่อ) 

รศ.อรอวรรณ บรุาณรักษ ์ ได้รับโอกาสจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

3. ควรส่งเอกสารการจดัอบรมหรอืตัวอย่างต่างๆ ส่งถึงหัวหน้าโครงการเพิ่มภายหลัง 
ในกรณีที่หัวหน้าโครงการไมส่ามารถเข้าร่วมได้หรือในกรณีที่เอกสารการจัดอบรม
หมด มไีม่เพียงพอ หรือมีการแจ้งว่าสามารถ Download ได้ที่ใด เป็นต้น 

4. คงได้น าปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีประสบ รวมทั้งประสบการณ์การจัดท า
โครงการในครั้งน้ี น าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป (ซึ่งได้มีการสรุปในรายงาน และสรุป
ในแบบประเมินโครงการ) 
5. คณะท างานรูส้ึกภาคภูมิใจท่ีไดร้ับโอกาสให้จดัโครงการนี้ และขอขอบพระคุณ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ ณ โอกาสนี ้

12. คณะวิทยาศาสตร ์ การพัฒนาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

อ.ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์ 
- 

13. คณะวิทยาศาสตร ์ การสร้างท้องถิ่นเรียนรูผ้่านปฏิบตักิาร ครั้งท่ี5 ผศ.อัจฉรา ศริิมังคะลา 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554นี ้การปรับเปลี่ยนข้ันตอนการเบิกจา่ย โดยการโอน
เงินอุดหนุนทั่วไปมาที่คณะต้นสังกดัแล้วให้แตล่ะโครงการสามารถด าเนินการเบิกจ่าย
โดยตรงกับคณะต้นสังกัด เป็นการปรับเปลีย่นที่ลดขั้นตอนและปัญหาในการเบิกจ่าย
เป็นอย่างยิ่ง ท าให้สะดวก รวดเร็ว และบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอ
แสดงความคดิเห็นใหด้ าเนินการในลักษณะนีต้่อไป 
2. ทางโครงการฯได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากร
ศูนย์บริการวิชาการ ทั้งในด้านการประสานงาน การติดตามงาน และให้ความสะดวก
ต่างๆ ท าให้การด าเนินโครงการเปน็ไปอย่างราบรื่น จึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายมาอีกครั้งหน่ึง 

3. เนื่องจากโครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุมตัิให้ด าเนินการตดิตอ่กันเป็น
ระยะเวลาหลายปี แต่ถูกจ ากัดพื้นที่ท่ีต้องให้บริการเป็นโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา 
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ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

13. คณะวิทยาศาสตร ์ การสร้างท้องถิ่นเรียนรูผ้่านปฏิบตักิาร ครั้งท่ี5 
(ต่อ)  

ผศ.อัจฉรา ศริิมังคะลา ตอนปลายที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีหรือบริเวรใกลเ้คียงกับชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยข้อจ ากัดนี้ท าให้การสรรหาโรงเรียน
ผู้รับบริการ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก และอาจมีความจ าเป็นต้องเลือกท าท่ีโรงเรียนใน
พืน้ท่ีเดิม หรืออาจได้โรงเรยีนที่มีขดีจ ากัดเกีย่วกับจ านวนนักเรยีนที่ศกึษาสาย
วิทยาศาสตร์ หากทางโครงการไดร้ับโอกาสที่จะเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการที่อยู่
ในรัศมีรอบนอกของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบ้าง 
ก็จะท าให้การขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

14. คณะวิทยาศาสตร ์ ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์เคลื่อนที่ ระดับม.ปลาย
ครั้งท่ี 5 

ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิซ์ิตัง 1. ในครั้งต่อไปจะแก้ปญัหานักเรียนไม่เต็มจ านวน โดยให้ทางโรงเรียนเก็บเงินค่ามัด

จ า เมื่อเข้าเรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะคืนเงินให้ 

2. อาจเลือกช่วงเวลาการจดักิจกรรมที่เหมาะสม และเร็วข้ึน เช่น ในเดือนมิถุนายน 

15. คณะวิทยาศาสตร ์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  รศ.ชุติมา หาญจวณิช 1. อยากให้ทางศูนย์บริการวิชาการไปประเมินผลการด าเนินงานของโครงการด้วย 

16. คณะวิทยาศาสตร ์ การเตรียมสื่อการสอนส าหรับใช้ในบท
ปฏิบัติการทางชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

อ.ดร.กัลยา กองเงิน 1. น่าจะมีแนวทางการเบิกจ่ายใหว้ิทยากรทางด้านการอบรมคือคอมพิวเตอร์ เพราะ

เท่าที่ตัวเองไปอบรมคอมพิวเตอร์เรื่องต่างๆ ของส านักนวัตกรรมก็จะมีผู้ช่วย

วิทยากรมากกว่า 3 คน ยังไม่พอ เวลาผู้อบรมไม่เข้าใจ ตามไม่ทัน 

17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัย 

เพื่อป้องกันการหกล้มของผูสู้งอายใุนชุมชน

บ้านโนนม่วง 

ผศ.สรุกานต์ รวยสูงเนิน 1. การได้ท าโครงการบริการวิชาการนี้ ช่วยเปิดมมุมองและวิธีการท างานได้ดี การได้

ลงชุมชนกับนักศึกษาเป็นเรื่องดีมากๆ ปีหน้าจะท าอีก ขอขอบพระคณุศูนย์บริการ

วิชาการเป็นอย่างสูง 

92 



93 
ล ำดับ หน่วยงำน ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอืน่ๆในกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

18. คณะสาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านพฤตกิรรม

สุขภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.พงษ์เดช สารการ 1. การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ควรใช้
รูปแบบหรือวิธีการเดียวกันทั้งหมด ทุกโครงการควรมีจ าแนกประเภทของโครงการ 
โดยพิจารณาจากเนื้องานของกิจกรรมว่าเป็นประเภทแบบจดัครั้งเดยีวแล้วจบ 
ประเมินได้ หรือแบบต้องอาศัยช่วงเวลา หรือประเมินด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เป็นต้น 
ทั้งนี้รวมถึงแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าก็ควรใหส้อดคล้องไปกบัเนื้อหาข้างต้น
ด้วย 

19. คณะศึกษาศาสตร ์ การผลิตสื่อเพื่อการวิจัยในช้ันเรยีนส าหรับคร ู ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล 1. โครงการมีการตอบรับทีด่ี ครูชอบให้มีการจัดอบรมผลิตสื่อบ่อยๆ 

20. คณะเกษตรศาสตร ์ การวิเคราะห์พื้นท่ีเพื่อวางแผนพฒันาการ
เกษตร 

รศ.ดร.อนันต์ พลธาน ี 1. หลังจากจบการฝึกอบรม หัวหน้าโครงการได้ออกแบบในการประเมินเอง ถ้ามี
แบบประเมินกลางของศูนย์บริการวิชาการให้ทุกโครงการประเมินรูปแบบเดียวกันก็
จะด ี

21. คณะเกษตรศาสตร ์ การอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชและ       
เมลด็พันธ์ุ 

รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 1. มีการแบ่งหน้าท่ีภาระงานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน 
2. จัดเตรยีมอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีจ านวนมากกว่าผูเ้ข้าอบรม 
3. มีการประสานงานและพูดคุยกบัทางผู้ดูแลสถานท่ี และเจ้าของสถานท่ีเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในเรื่องที่ไมส่ามารถจัดการได้เอง 
4. จัดท าเอกสารเพิ่มโดยการถ่ายเอกสารและสั่งอาหารเพิ่ม 
5. ควรมีการเลือกสถานท่ีในการจดักิจกรรม โดยค านึงถึงรูปแบบกิจกรรม และ
สามารถรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในการท ากิจกรรม 
6. ให้ผู้ร่วมโครงการเป็นผู้อ่านแบบประเมินให้เกษตรกรฟังและท าไปพร้อมๆกัน 
7. ควรจัดให้มีงานนอกสถานท่ี 

22. คณะเกษตรศาสตร ์ การขยายพันธ์ุไม้ผลเศรษฐกิจและยางพารา อ.ดร.พัชริน ส่งศร ี 1. ไม่ม ี
23. คณะเกษตรศาสตร ์ การปรับปรุงดินและการผลติปุ๋ยอนิทรีย์เชิง

พาณิชย ์
นายณกรณ์ ประชันกาญจนา 1. ควรมีการอบรมแบบเครือข่าย เพื่อให้การมีส่วนร่วมมองเครือข่ายต่างๆ  

2. การเบิกจ่าย ควรอนโุลมให้น าใบเสรจ็มาเบิกหลังการอบรมแล้วเสร็จได้ 

3. ศูนย์บริการวิชาการควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ออกสื่อต่างๆให้มากยิ่งขึ้น ใช้
หลากหลายสื่อ 
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24. คณะเกษตรศาสตร ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติน้ าส้มควันไม้
และการใช้น้ าส้มควันไม้ในการผลติข้าว 

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร 1. ควรมีการจดั Open house งานของศูนย์บริการวิชาการในรอบ 5 ปี เพ่ือให้ผู้ที่
ได้รับทุนสนับสนุนมาเสนอผลงาน  

25. คณะเกษตรศาสตร ์ การให้ความรูด้้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
การเลีย้งสัตว์แก่เกษตรกร 

รศ.ดร.นริศร  นางาม    
- 

26. คณะเกษตรศาสตร ์ การจัดท าบัญชีฟาร์มภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง อ.ดร.สภุาภรณ์ พวงชมภ ู - 

27. วิทยาเขตหนองคาย สัปดาห์วิชาการ ปี 2554 ผู้อ านวยการวิทยาเขต
หนองคาย 

1. ควรส่งเสริมให้มีการประกวดโครงงานหรือแข่งขันทางวิชาการให้มากกว่าน้ี 
2. น่าจะมีการแสดงโชว์ปลา 
3. น่าจะมีที่น่ังหน้าห้องส าหรับครทูี่น านักเรียนมาประกวดแข่งขัน 
4. เพิ่มกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์รายการอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้วใหม้ากขึ้น 

28. วิทยาเขตหนองคาย  นักพฤกษศาสตรร์ุ่นเยาว ์ อ.ดร.สรุพล แสนสุข 1. ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อๆ ไป 

2. ควรจัดให้มีหลากหลายโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. สถานท่ีเหมาะสม 
4. สนุกและผ่อนคลายด ี
5. เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกดิความสามัคคีขึ้นระหว่างหมู่คณะ 
6. เป็นกิจกรรมดีมาก 

29. วิทยาเขตหนองคาย ปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ              

ณ หนองกอมเกาะ จ.หนองคาย  

นางสาวรัชนีกรณ์ มาพะเนาว ์ 1. การเพิ่มจ านวนปลาและเพิ่มปลาในแหล่งน้ า 
2. เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายแด่สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ เป็นประโยชน์แก่
แหล่งน้ า 
3. เป็นโครงการที่ด ี

30. วิทยาเขตหนองคาย การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้า
รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต 1. อาจารย์มากด้วยความรู้และพดูได้ดมีาก สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง 
2. พี่เลี้ยงให้บริการดีมาก 
3. สนุกกับการเรยีนภาษาอังกฤษ 
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30. วิทยาเขตหนองคาย การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้า
รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ต่อ) 

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต 4. สถานท่ีสะดวกในการเรยีนรู้ 

31. วิทยาเขตหนองคาย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนท่ีระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 

อ.ดร.มลัลิกา จันทรังษ ี 1. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก 
2. อยากให้มีเวลามากกว่านี้ส าหรบักิจกรรม 
3. อยากให้มีเนื้อหาเยอะกว่านี้ เพือ่การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมาเข้ารว่มกิจกรรม 

32. วิทยาเขตหนองคาย จับให้ไดไ้ล่ให้ทัน การตลาดด้วย Social 
Media ธุรกิจที่ต้องการอยู่รอด 

นางสาวอังค์วรา ณ สุนทร 1. วิทยากรมากด้วยความรู้ และพดูไดด้ีมาก 
2. เนื้อหามีความกระชับ 
3. บรรยายดีมีภาพประกอบ 
4. บอกเนื้อหาการตลาดได้ด ี
5. อยากให้มีโรงการแบบนี้อีก 

33. วิทยาเขตหนองคาย ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย นายรัฐการ บัวศร ี 1. ควรเพิ่มจ านวนทันตแพทย์ให้มากข้ึน 

2. ควรจัดโครงการนี้ทุกป ี
3. ควรตรวจโรคที่มากกว่าน้ี และมีบริการผ่าฟันคุดด้วย 
4. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ 
5. ควรที่จะจัดโครงการในช่วงที่ไมใ่ช่ช่วงสอบ เพราะนักศึกษาบางคนหรือนักเรียนก็
อาจไมไ่ด้รับการรักษาหรือตรวจดว้ย เพราะไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก
ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ 

34. วิทยาเขตหนองคาย สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลง
แขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ ประจ าปี 2553 

นางสาววชัราภรณ์ มาพะเนาว ์ 1. เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง 
2. สถานท่ีเหมาะสม 
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35. วิทยาเขตหนองคาย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด านาเกี่ยวข้าว
นานาชาติ ประจ าปี2554 

นางเยาวภา อรญัรุษย ์ 1. เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เผยแพรต่่อชาวต่างชาต ิ

2. มีความสามัคคีในชุมชน และชาวต่างชาติไดรู้้จักกับวิถีชีวิตของชาวนา 

3. มีชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมด านาด้วย 
4. กิจกรรมจับปลาไหลสนุกมาก 

36. วิทยาเขตหนองคาย การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชน OTOP ใน

เขตจังหวัดหนองคาย 

อ.ดร.กฤษดา ค้าเจรญิ 1. ขอให้เดินทางมาเยี่ยมและให้ความรู้บ่อยๆ 
2. ควรสนับสนุนเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงควรสนับสนุน
ด้านบรรณจภุัณฑ์ใหม่ๆ  

37. วิทยาเขตหนองคาย พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก 1. ขยายระยะเวลาการจดัอบรมให้ยาวนานข้ึน 
2. เว้นการจัดอบรมในช่วงไตรมาสสุดท้าย 
3.เน้นหลักสตูรการอบรมทีส่ามารถน าไปใช้งานได้จริง 
4. คู่มือการอบรม ควรเตรียมเป็นไฟล์ PDF แจกควบคู่กับคู่มือ 
5. ควรเตรยีมผู้ช่วยวิทยากรให้เพยีงพอกับจ านวนผู้อบรม (1:10) 
6. วิทยากรควรสอนเนื้อหาที่เน้นในการใช้งานได้จริง ควรท ากรณีศึกษาของแต่ละ
ส่วนงาน  
7. การเตรยีมคอมพิวเตอรส์ าหรับอบรม ควรเช็คโปรแกรมที่จะใช้งานให้เรียบร้อย
ก่อน 

38. วิทยาเขตหนองคาย อบรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัทเอกชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก 1. ขยายระยะในการอบรมแต่ละหลักสูตรจาก 3 วันเป็น 5 วัน 
2. วิทยากรควรสอนให้ช้าลงและเน้นทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญแต่ละหวัข้อ 

3. ให้บริการด้านการจัดหาโรงแรมที่พักส าหรับผู้อบรม 

4. คู่มือการอบรมไม่ค่อยชัดเจน ควรแจกเป็นไฟล์ PDF แจกควบคู่ไปด้วย 
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ภำคผนวก ค. 

 
ข้อเสนอแนะและขอ้คิดเหน็อื่นๆ ในกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
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ภำคผนวก ง. 

 
ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกบัแผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
รองศาสตราจารย์อ านวย  ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด   รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
นายธวัช  รัตนมนตรี   ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร 
นางวิภาดา  มีแวว   หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวประภาพร  ปิ่นใจ  หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
นางสาวฐารวี  ยินดีรมย์  นักวิชาการศึกษา 
 

ออกแบบปก 
 นายชาลี  พรหมอินทร์  นักวิชาการศึกษา 
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