
Ation Planning for Improvement Priorities เรื่องที ่1:  
หัวข้อเรื่อง: การบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 

1.ส ำนักท่ีรับผิดชอบ ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
2.หัวหน้ำโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
3.ประเด็นจำกกำรวิเครำะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

1.กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้นยังไม่
ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ 
2.กำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำครัฐและภำคเอกชนน้อย  

4.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1.กลยุทธ์ขับเคลื่อนในกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กรภำครัฐ และ
ภำคเอกชน เ พ่ือ พัฒนำชุมชนใน 5 มิติ  (ด้ ำนกำรศึกษำ ด้ ำนสุ ขภำพ  
ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนสังคม) เพ่ือให้ชุมชนเกิดควำมยั่งยืน 
2.กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติขององค์กรภำครัฐ
และภำคเอกชน  

5.ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำ
องค์กรนี้กับกำรด ำเนินกำร TQA 

1.มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีชื่อเสียง  
2.กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กรภำครัฐ และภำคเอกชน เพ่ือพัฒนำชุมชน
ใน 5 มิติ (ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำน
สังคม)  
3.ระบบกำรท ำงำนเป็นทีมระหว่ำงองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 

6.คณะท ำงำน กลุ่มภำรกิจส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร 
7.กระบวนกำรและขั้นตอน 1.กำรก ำหนดพ้ืนที่ในกำรพัฒนำที่ชัดเจน 

2.กำรเตรียมทีมงำน ท ำควำมเข้ำใจชุมชนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน 
3.กำรสร้ำงควำมสนิทสนมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดควำมไว้เนื้อเชื่อใจ 
4.กำรวิเครำะห์และเข้ำใจปัญหำ 
5.วำงแผนและกำรจัดกำรข้ันพ้ืนฐำน โดยเน้นอำชีพหลัก วำงแผนกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน บนพื้นฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
6.ลงมือท ำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (PDCA) 
7.ขยำยผลในกำรพัฒนำพ้ืนที่อ่ืน 

8.ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร
โครงกำร 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 3 ปี  
 

9.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 1.เครือข่ำยในกำรพัฒนำชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน (ส ำนักงำนกิจกรรมเพ่ือสังคม เครือเบทำโกร) 
2.ชุมชนเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน 5 มิติ (ด้ำนกำรเศรษฐกิจ ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนสังคม)  
3.บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ในกระบวนกำรท ำงำนของภำคเอกชนสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
4.เกิดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  



5.กำรมีพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถยืนด้วยตนเองได้ 
10.งบประมำณ และแหล่ง ตำมกิจกรรมโครงกำร 
11. กำรรำยงำนผล 1.รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำร 

2.รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน 
3.รำยงำนทีมผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและส ำนักงำนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
เครือเบทำโกรทุกเดือน 
4.รำยงำนต่อผู้บริหำรส ำนักบริกำรวิชำกำรทุกสัปดำห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

แผนการด าเนนิงานของแผนพัฒนาองค์กรเรื่องท่ี 1 ชื่อ การบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
พศ.2559 พศ.2560 พศ.2561 พศ.2562  

ผลลัพธ์ที่ได้ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.กำรเตรียมทีมงำน ท ำควำมเข้ำใจชุมชนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 

กลุ่มภำรกิจส่งเสริมฯ                 1.เข้ำใจบริบทของชุมชน  
2.สร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม 

2.กำรสรำ้งควำมสนิทสนมกับชุมชน                 1.ชุมชนเกิดควำมเช่ือใจ ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
และสำมำรถด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมได้ตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้

3.กำรวิเครำะห์และเข้ำใจปญัหำ                 1.โครงกำรตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน  
2.กำรปรับทัศนคติ มุมมองของทีมงำนในกำรเข้ำใจบริบทของพื้นที่ 
อำทิ สภำพแวดล้อม สังคม กำรเมอืง ฯลฯ 
3.กำรด ำเนินงำนตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

4.วำงแผนและกำรจัดกำรขั้นพื้นฐำน โดยเน้นอำชีพหลัก  
วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน บนพ้ืนฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    - มิติด้ำนกำรเกษตร มิติดำ้นสขุภำพ มิติด้ำนกำรศึกษำ มิตดิ้ำน
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

                1.ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและมีควำมยั่งยืนท้ัง 5 มิติ 

5.ลงมือท ำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (PDCA)                 1.กำรด ำเนินงำนตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพ  
ตลอดจนหน่วยงำนสำมำรถพัฒนำต่อไปได้ไม่สิ้นสุด  

6.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน                 1.ทรำบผลกำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ  ตลอดจนหน่วยงำน
สำมำรถพัฒนำต่อไปไดไ้มส่ิ้นสุด 

7.ขยำยผลในกำรพัฒนำพื้นที่อ่ืน                 1.เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ เพื่อให้พื้นที่ชุมชนอื่นได้น ำ
กระบวนกำรด ำเนินงำนไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชน
เพื่อให้เกิดควำมเขม้แข็งและยั่งยืนทั้ง 5 มิติ 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 2:  
หัวข้อเรื่อง: การสร้างประสิทธิภาพการบริการวิชาการเพื่อหารายได้โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ      
              มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

1. ส ำนักที่รับผิดชอบ ส ำนักบริกำรวิชำกำร 
2. หัวหน้ำโครงกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
3. ประเด็นจำกกำรวิเครำะห์ 

องค์กร(SA/OA) 
โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ในกำรหำรำยได้ เพิ่มลูกค้ำกลุ่มใหม่ เนื่องจำกบุคลำกรใน
ส ำนักบริกำรวิชำกำร ท ำภำรกิจหลำกหลำย ท ำให้กำรหำรำยได้ไม่ตรงตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้   ไมเ่กิดกลุ่มลูกค้ำใหม่ 

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1.มีลูกค้ำใหมเ่พ่ิมข้ึน   
2.กำรคงอยู่ของลูกค้ำเดิมและกำรขยำยฐำนเดิมทีเ่พ่ิมข้ึน    
3.รำยไดแ้ละเงินสะสมของหน่วยงำนเพ่ิมข้ึน   
4..ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกรเพ่ิมข้ึน 
5.เกิดภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตลอดจนเป็นที่รู้จักของหน่วยงำนบุคคลทั่วไป 

5. ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำ
องค์กรนี้กับกำรด ำเนินกำร 
TQA 

1.มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีชื่อเสียง มีรำยได้และลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึน 
2.ผู้รับบริกำรได้รับกำรดูแล/กำรจัดกิจกรรม โครงกำร ตรงกับควำมต้องกำร 
3.บุคลำกร ส ำนักบริกำรวิชำกำรมีศักยภำพและมีควำมผำสุก มีก ำลังใจในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยไปสู่เป้ำหมำย 

6. คณะท ำงำน บุคลำกรส ำนักบริกำรวิชำกำร 
7. กระบวนกำรและข้ันตอน 1.วิเครำะห์ศักยภำพบุคลำกรจำกโอกำสที่มีกำรมอบหมำยภำรกิจต่ำง ๆ  

2.ถ่ำยทอดนโยบำย ตัวชี้วัด เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
3.กำรอบรม ศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
4.ศึกษำคู่แข่ง / พัฒนำกลยุทธ์และหลักสูตร  
5.กำรประเมินผล ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

8. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร
โครงกำร 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ปี 
 

9. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 1.จ ำนวน/ประเภทลูกค้ำใหม่เพ่ิมข้ึน 
2.จ ำนวนลูกค้ำเดิมและกำรขยำยฐำนเดิมที่เพ่ิมข้ึน    
3.รำยได้และเงินสะสมของหน่วยงำนเพิ่มขึ้น   
4.จ ำนวนหลักสูตร/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ิมมำกข้ึน   
5.มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นที่รู้จักในระดับชำติและนำนำชำติ 

10. งบประมำณ และแหล่ง ตำมกิจกรรมโครงกำร 
11.  กำรรำยงำนผล รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำรทุกไตรมำส 



5 
 

แผนด าเนินงานของแผนพัฒนาองค์กรเรื่องที่ 2 ชื่อ การสร้างประสิทธิภาพการบริการวิชาการเพื่อหารายได้โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ      
                                                             มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
ขั้นตอนด าเนนิการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

พศ.2559 พศ.2560  
ผลลัพธ์ที่ได้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.เตรียมทีมงำน / วิเครำะห ์SWOT /ถ่ำยทอดนโยบำย ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มภำรกิจบริกำร
วิชำกำร / ภำรกิจ

อ ำนวยกำร 

        1.สร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม 
2.เข้ำใจบริบทของหน่วยงำน 

2.กำรอบรม ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร         1.บุคลำกรมคีวำมรูเ้พิ่มขึ้น สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนได้ 
3. ศึกษำคู่แข่ง / พัฒนำกลยุทธ์และหลักสตูร          1.กลยุทธ์และหลักสูตรทีต่รงกับควำมต้องกำร 

2.จ ำนวน/ประเภทลูกค้ำใหม ่
3.จ ำนวนลูกค้ำเดิมและกำรขยำยฐำนเดิมที่เพ่ิมขึ้น    

4.วิเครำะห์ควำมคุ้มทุนกำรด ำเนินโครงกำร/หลักสูตร         1.ได้ผลกำรวเิครำะห์ควำมคุ้มทุนของแต่ละโครงกำร/หลักสูตร 

5.วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร          1.ได้แผนกำรด ำเนินงำน 
2.ได้ลูกคำ้กลุ่มเดิม 

6.ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน / โครงกำร /กิจกรรม อย่ำงต่อเนื่อง         1.จ ำนวน/ประเภทลูกค้ำใหม ่
2.จ ำนวนลูกค้ำเดิมและกำรขยำยฐำนเดิมที่เพ่ิมขึ้น    
3.มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นท่ีรู้จกัในระดับชำติและนำนำชำต ิ

7. ด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม          1.จ ำนวน/ประเภทลูกค้ำใหม ่
2.จ ำนวนลูกค้ำเดิมและกำรขยำยฐำนเดิมที่เพ่ิมขึ้น    
3.รำยได้และเงินสะสมของหน่วยงำนเพิ่มขึ้น   
4.จ ำนวนหลักสตูร/โครงกำร/กิจกรรมเพิ่มมำกข้ึน   
5.มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นท่ีรู้จกัในระดับชำติและนำนำชำต ิ

8.กำรประเมินผล ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง         1.ทรำบผลกำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ  ตลอดจนหน่วยงำนสำมำรถ
พัฒนำต่อไปได้ไม่สิ้นสุด 
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