
1 
 

 
“องค์กรชั้นน ำระดับชำติในกำรบูรณำกำรศิลปวิทยำกำรสู่สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

 




