คำนำ
รายงานผลการด าเนิ น งานนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอานวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 9 เดือน) ประกอบด้วย
การจัดทาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ การจัดทาระบบปฏิบัติงานภายใน การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
(Network) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การนาผลการสารวจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์
จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิ ชาการตามความต้องการของหน่วยงาน (ตามข้อตกลงการจ้าง) การสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ และการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้แก่ การรวบรวมสื่อการเรียนรู้
(Open Courseware) และการจัดทารายงานประกอบการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการวิชาการ นอกจากรายงานผล
การดาเนินงานของส่วนสารสนเทศในรูปแบบวิเคราะห์ ประมวลแล้ว ยังได้แสดงภาพประกอบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ได้สรุปการปฏิบัติงานประจาเดือนเพื่อให้เห็นภาระงานประจาของเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศในรอบ 9 เดือน และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ กับส่วนงานและผู้ที่สนใจและขอใช้รายงานผลการดาเนินงานนี้เพื่อใช้อ้างอิงภาระงาน
(Position Description) ประกอบการประเมินบุคลากรส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอานวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2556 (รอบที่ 9 เดือน)

ส่วนสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ
กรกฎาคม 2556
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สำรบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการ
- แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ านการบริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- แผนยุทธศาสตร์ ศนู ย์บริ การวิชาการ พ.ศ. 2554-2558
- นโยบาย/วิสยั ทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร/ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์
- การเชื่อมโยงของกลยุทธ์ด้านการบริ การวิชาการของศูนย์บริ การวิชาการ
- โครงสร้ างการบริ หารงานศูนย์บริ การวิชาการ
- การแบ่งส่วนราชการภายใต้ สานักงานผู้อานวยการ
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานของสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ
- ภาระงานของส่วนสารสนเทศ
- แผนปฏิบตั ิงานส่วนสารสนเทศ
- ด้ านระบบฐานข้ อมูล
- ด้ านระบบปฏิบตั ิงานภายใน
- ด้ านระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายภายใน (Network)
- ด้ านจัดทาเว็บไซต์
- ด้ านจัดทาข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- ด้ านรวบรวมข้ อมูลการดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการ
ประเภทที่ 1 การให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมเพื่อการใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ประเภทที่ 2 การให้ บริ การวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
ประเภทที่ 3 การให้ บริ การวิชาการแบบสร้ างรายได้
- ด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านต่าง ๆ
- ด้ านบุคลากร
- ด้ านงบประมาณ
- เปรี ยบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างปี งบประมาณ 2544-2555
- เปรี ยบเทียบจานวนโครงการบริ การวิชาการ ระหว่างปี งบประมาณ 2544-2555
- เปรี ยบเทียบจานวนผู้รับบริ การ ระหว่างปี งบประมาณ 2544-2555
- เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริ การ ระหว่างปี งบประมาณ 2552-2555
- ด้ านจัดทารายงาน
รายงานโครงการ สปชต.
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- การปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
- การรวบรวมสือ่ การเรี ยนรู้ (Open Courseware)
- การจัดทาหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายใน
- สรุปผลการดาเนินการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน)
- สรุปการปฏิบตั ิงานตามคาสัง่ แต่งตังกรรมการ
้
- ด้ านการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การข้ อมูลสารสนเทศของศูนย์บริ การวิชาการ
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32
32
33
33
36
40
42
50

ภาคผนวก
-

ระบบขอใช้ รถยนต์
ระบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ มข.
ระบบแบบฟอร์ มเบิกพัสดุภายใน
ระบบรายงานผลการดาเนินงาน
เว็บไซต์ศนู ย์บริ การวิชาการ
ระบบสารบรรณ

51
52
54
55
56
57
58

โครงสร้ างการปฏิบตั ิงานส่วนสารสนเทศ
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ สารสนเทศศูนย์บริ การวิชาการ
แบบฟอร์ มปฏิบตั ิงานของส่วนสารสนเทศ

64
66
67

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556

หน้า 4

บทสรุปผู้บริหำร
ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการประสานงานและดาเนินการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากร
มหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมโยงกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” ซึ่งการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ประเภทที่ 2) การ
ให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร ประเภทที่ 3) การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
จากภารงานด้านการบริ การวิชาการของศูน ย์บริ การวิชาการที่ก ล่าวมาข้ างต้ น ส่วนสารสนเทศได้รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบให้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการ
บริการวิชาการของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และในปีงบประมาณ 2556 (รอบ 9 เดือน)
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 เมษายน 2556 ส่วนสารสนเทศได้ดาเนินงานดังนี้
1) การจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญได้ปรับปรุงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,919 คน
2) ระบบปฏิบัติงานภายในศูนย์ ได้จัดทาระบบใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบขอใช้รถยนต์ และได้มีการเปิดให้บริการ
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันกากับจัดทาระบบไปรษณีย์และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนตุลาคม
3) การให้บริการระบบเครือข่ายภายใน (Network) ได้มีการปรับปรุงข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการข้อมูลได้ง่ายขึ้น และได้มีการสารองข้อมูลทุกเดือนเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล
4) การจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการตามความต้องการของหน่วยงาน (ตามข้อตกลงการจ้าง) ได้จัดทารายงาน
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) แล้วเสร็จตามกาหนดจานวน
ทั้งสิ้น 8 รุ่น
5) การจัดทาเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ ได้พัฒนาเว็บไซต์ในหลายส่วนเพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลได้หลากหลาย
และน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
6) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของศูนย์บริการวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลสาคัญด้านต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประมวลผล และจัดหาค่าสถิติ นาเสนอบนเว็บไซต์และจัดเก็บเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารและตัดสินใจ
7) การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน ได้เพิ่มรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส่วนสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ประกอบการปฏิบัติงาน
8) การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บริการวิชาการ ได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ (Open Courseware) จานวน
23 เรื่อง นาเสนอบนเว็บไซต์
9) การจัดทาหลักฐานประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 7
การบริ หารและการจัดการ ตัวชี้ วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตั ดสิน ใจ ได้แ ก่ หลั กฐานแสดงว่ า
มีการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตามพันธ
กิจ หลักฐานแสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและผลการประเมินความพึงพอใจ หลักฐานแสดงว่า
ได้นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการความร่วมมือกับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ส่วนสารสนเทศ และร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ
10) การสารวจความพึงพอใจของใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของศูนย์บริการวิชาการ ผลการสารวจความพึงพอใจ
โดยสรุปภาพรวมทั้งหมด พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 2.64) หรือคิดเป็นร้อยละ
87.88
11) การจัดทารายงานประจาปีศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2556 ในเบื้องต้นได้รวบรวมข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดทารายงานประกอบด้วย ผลการดาเนินงานและพัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ ข้อมูลด้านงบประมาณ
ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดาเนินการและจะเผยแพร่ไปยังคณะ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเดือนธันวาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556

หน้า 5

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของศูนย์บริกำรวิชำกำร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของศูนย์บริกำรวิชำกำร
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นา ตอบสนอง
ความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชียและอันดับ 1 ใน 400 ของโลก
โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก”

โดยสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ระบบบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านชุมชนสัมพันธ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10: การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการประสานงานและดาเนิ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการ
จากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมโยงกับนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่
มาตรการที่ 1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่
สาคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการที่ 2: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาตรการที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
มาตรการที่ 4: บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อ
เผยแพร่สู่ชุมชน
มาตรการที่ 5: มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึงและตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน สังคมทุกระดับ

แผนยุทธศำสตร์ศูนย์บริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2554-2558 มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 2. การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4.
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้น ฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
จากกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความสาเร็จการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการกาหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจบริการวิชาการโดย
การเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ ได้จาแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า 2) การบริการ
วิชาการที่ไม่มุ่งผลกาไร และ 3) การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติพันธกิจ การมีผู้บริหารที่เข้าใจเข้าถึงมีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธ
กิจบริการวิชาการเพื่อร่วมนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 80 ของเอเชียและ
อันดับ 400 ของโลก ซึ่งการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการนั้นสามารถ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน -หมวดเงินอุดหนุน และได้จัดสรรงบประมาณให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ ดังนี้ 1) ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่
ชุมชน 2) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง และ 4) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ในการดาเนินโครงการ
ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม แล้วทาการประชาสัมพันธ์ (Road show)
ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการดาเนิน
โครงการ ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ โดยใช้
ค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในการดาเนินโครงการ
จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะทาหน้าที่ประสานงานและร่ วมดาเนินการ
กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ นาเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย การ
เรี ย นการสอนและนวั ต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ จั ด ท าโครงการในการพั ฒ นาสั ง คม พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอื่นของประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้ เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด นาไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้

จากกรอบแนวคิ ด และแผนผั งยุ ท ธศาสตร์ น าไปสู่ การสร้ า งนโยบาย วิ สั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ และประเด็ น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของการปฏิบัติราชการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ดังนี้
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นโยบำย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและดาเนินการการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการสรรพ
วิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้นา ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นนาของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในการนาเอานวัตกรรมและผลการวิจัย
การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Researched based university) ร่วมกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้นา ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง

พันธกิจ
พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เป็นผู้ประสานงานและดาเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social
laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐสถาบันการศึกษา เอกชน องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ำนิยมองค์กร
ตามนโยบายการกากับองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยได้กาหนดค่านิยมองค์กรดังนี้ การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความสาคัญกับบุคลากรและคู่ความ
ร่วมมือ การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ

ประเด็นยุทธศำสตร์
จากกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น Knowledge
&Technology Transfer และจากประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3 /2553 เรื่องพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2554-2558) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่งตนเองได้ จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าประสงค์ ด้านการบริการวิชาการ ดังนี้

เป้ำประสงค์
ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหา
และการพัฒนาชุมชนชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community
Model) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community Participation)
ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็นฐาน(Research Based
University) ผลงานบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้ จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิ ชาการ พ.ศ. 2554รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556
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2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์ นั้น เพื่อให้การนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัตินาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดงบประมาณ
แผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป สาหรับงานบริการวิชาการวิชาการที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท
ดั ง นั้ น การจั ด ท าแผนงบประมาณ แผนงานและแผนเงิ น ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
คณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ฒิในสาขาต่างๆ และยังมี
คณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะต่าง ๆ
อีกไม่เกิน 7 คนเป็นกรรมการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการต่างๆที่จัดทาต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชากรที่นาเสนอมีมากกว่างบประมาณ ดังนั้น ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมี
ความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการดาเนินงาน โดยต้องแบ่งการดาเนินการออกเป็น3 ประเภทคือ
การบริการวิชาการเชิงสาธารณะ หมายถึง การใช้งบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ให้แก่
สังคม โดยศูนย์บริการวิชาการต้องบริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร หมายถึง การจัดการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
ใช้ งบประมาณของหน่ ว ยงานนั้ น ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ชาการท าหน้า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงาน และ/หรื อ ด าเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ ตาม
งบประมาณที่ได้รับ
การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ หมายถึง การบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน
เครือข่าย หรือโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
เคร่งครัด
การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการ หรือ
ประสานงาน (organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหารศูนย์บริการ
วิชาการต้องทาหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการการมีวิสัยทัศน์
ประสบการณ์ การได้ รับ การยอมรับ และที มงานบริ หารที่ ดีข องผู้บ ริห ารศูน ย์บ ริก ารวิชาการ มี เจ้ าหน้า ที่ที่ ประกอบด้ว ย
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจานวนหนึ่งมีเลขานุการศู นย์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ได้มาจากการสรรหาเป็นวาระ ๆ ละ 4 ปี การได้มาซึ่งผู้อานวยการและทีมงานที่ มี
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ภาวะผู้นา ได้รับการยอมรับจากบุคคลและหน่ว ยงานทั้งภายในภายนอก ย่อมทาให้การบริหาร
ศูนย์บริการวิชาการแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ มีแนวทางในการดาเนินงาน การที่นาแผนกลยุทธ์
ที่ดีไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการคือผู้
ร่วมปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากรต้องมีจิ ตสานึก มีทักษะ มีจิตอาสา มีจิตบริการ (service mind)
ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้เกิดแก่บุคลากรตลอดเวลา
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็
การบริ การวิชาการที่เสริ มสร้ างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

มหาวิทยาลัยขอนแกน เป็ นศูนย์กลางการบริ การวิชาการที่สนับสนุน
การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ

เป็ นสถาบันเสริ มสร้ างศักยภาพของมนุษย์ และการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
เป็ นที่พงึ่ ของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการนาความรู ทางวิชาการ
สูการพัฒนาบนพื ้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบ
ต่อการแก้ ปัญหาและการพัฒนาสังคม
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
(Impact on community)

ชุมชนต้ นแบบการพัฒนาโดยใช้ หลักการมี
ส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community
model)

ผลงานการบริ การวิชาการที่เกิดจากความ
ร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
(Community participation)

ประเด็นยุทธศำสตร์ของศูนย์ฯ
- การบริการวิชาการที่เสริ มสร้ างการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
- การนาองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ออกสูส่ งั คม
- การกาหนดพื ้นที่ปฏิบตั กิ ารการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คมของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การกาหนดกลุม
่ เป้าหมายการให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
- สนับสนุนและส่งเสริ มพันธกิจของมหาวิทยาลัย

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพบนพื ้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
- การบริ การวิชาการที่ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- การสร้ างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ศูนย์บริการวิชาการ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศ
ในกลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ น ้าโขง
- การสร้ างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้ านในการบริการวิชาการสูส่ งั คม
- สนับสนุนหน่วยงานในกากับในการให้ บริการแก่สงั คมทังภายในและ
้
ภายนอก
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คณะกรรมการบริ การวิชาการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการภาคประชาชน
ฝ

ฝ
ฝ

ฝ
ฝ
ฝ

- หัวหน้าส่วนคลัง
- หัวหน้าส่วนพัสดุ
- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ
- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
- หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
- หัวหน้าโสตทัศนูปกรณ์

- หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ
- หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม
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กลุ่มภำรกิจอำนวยกำร
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและ
วางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วย งานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การบริ ก ารสื่ อ และโสตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งประชุ ม ต่ า งๆ การบริ ก ารด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ
สูงสุด

ภำรกิจของกลุ่มบริกำรวิชำกำร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง
การจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการดาเนินงานหรือ
บริ หารโครงการโดยผู้ ที่ไ ด้ รับ มอบหมายซึ่งขึ้ นอยู่กั บ คาสั่ งที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้ งเพื่ อ ให้ เ กิด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ท ธิผ ล ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556

หน้า 14

ส่วนที่ 2
กำรดำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ
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ส่วนที่ 2 กำรดำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ 2556 รอบที่ 9 เดือน
- หน้ำที่รับผิดชอบของส่วนสำรสนเทศ
- จัดทาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศ
- จัดทาระบบปฏิบตั งิ านภายใน
- การให้ บริ การระบบเครื อข่ายภายใน (Network)
- จัดทารายงานประจาปี
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการตามความต้ องการของหน่วยงาน
- จัดทาเว็บไซต์ศนู ย์บริ การวิชาการ
- จัดทาข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- จัดทาคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
- ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บริ การวิชาการ
- จัดทาเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริ การวิชาการ
- ตัวชี ้วัดที่ 7.3 ประกอบด้ วย
- หลักฐานแสดงว่ามีการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ ตามพันธกิจ
- หลักฐานแสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศและผลการประเมินความพึงพอใจ
- หลักฐานแสดงว่าได้ นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
- จัดทาดาเนินการรวบรวมสือ่ การเรี ยนรู้ (Open Courseware)
- จัดทารายงานความเสีย่ งของส่วนสารสนเทศ
- ปฏิบตั ิงานตามคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
แผนปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เงินแผ่นดิน
งบดาเนินการ เงินอุดหนุน

เงินรายได้

รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เชี่ยวชาญหรือความชานาญการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงฐานข้อมูลความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการ
1.1 พัฒนาฐานข้อมูลผูเ้ ชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 ดาเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้ทเี่ กิดจากผลงานวิจยั

5,000

5,000

ของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ความรู้และจัดทาสือ่ การเรียนรู้

110,000

110,000

(Open Courseware) ในด้านต่าง ๆ
1.3 ต่อสัญญา Doment

3,000

3,000

1.4 พัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ

5,000

5,000

10,000

10,000

2. รายงานประจาปีศนู ย์บริการวิชาการ
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกลุม่ ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุม่ นาโขง
รวมทังสิน

300,000

300,000

23,000

300,000

110,000

433,000
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สรุปผลกำรดำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ (รอบ 9 เดือน)
ด้ำนระบบฐำนข้อมูล
ส่วนสารสนเทศได้จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลสาคัญ
ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ และให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลตามความต้องการของ
บุคคลทั่วไป ดังนี้
- ฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ระบบฐานข้ อมูลผู้เข้ าอบรม
- ระบบฐานข้ อมูลบุคลากร
- ฐานข้ อมูลคาสัง่
- ฐานข้ อมูลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
-

ปรับปรุงข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ จากเดิมจานวน 1,000 คน เพิ่มขึ ้น 919 คน รวมทังสิ
้ ้น 1,919 คน
พัฒนาหน้ าฟอร์ มระบบฐานข้ อมูลให้ ทนั สมัย น่าสนใจ และง่ายกับการสืบค้ นข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การ
เพิ่มระบบตรวจนับจานวนผู้เข้ าใช้ บริ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม

-

ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการ สปชต.จานวน 8 รุ่น รวมทังสิ
้ ้น 797 คน
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการนักบริหารระดับต้ น นบต. รวมทังสิ
้ ้น 99 คน
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการนักบริหารระดับกลาง นบก. รวมทังสิ
้ ้น 51 คน
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการนักบริหารชานาญการ นบช. รวมทังสิ
้ ้น 50 คน
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมหลักสูตรทางการพยาบาล รวมทังสิ
้ ้น 793 คน

ระบบปฏิบัติงำนภำยใน
นอจากการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแล้ว ส่วนสารสนเทศยังได้ออกแบบระบบปฏิบัติงานภายใน
ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน และเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
- ปี งบประมาณ 2556
ระบบขอใช้ รถยนต์
- ปี งบประมาณ 2555
ระบบประเมินและประกันคุณภาพ
- ปี งบประมาณ 2554
ระบบรายงานการเงิน
ระบบใบเบิกพัสดุภายใน
ระบบใบจัดหาพัสดุ
ระบบลงทะเบียนอบรม
ระบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
และในปีงบประมาณ 2556 นี้ ส่วนสารสนเทศได้จัดทาระบบปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้แก่ ระบบแบบฟอร์ม
ไปรษณีย์ของศูนย์บริการวิชาการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยใน (Network)
ส่วนสารสนเทศมีหน้าที่ดูแลการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บริการวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2556 นี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดระเบียบข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล อีกทั้งการสารองข้อมูลทุกเดือนเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ บน
Sever Center เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในศูนย์บริการวิชาการ ประกอบด้วย
- ข้ อมูลพื ้นฐานของศูนย์บริการวิชาการ
- คาสัง่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คาสัง่ ศูนย์บริ การวิชาการ
- ประกาศ ระเบียบ ข้ อบังคับทีเ่ กี่ยวข้ อง
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการด้ านต่าง ๆ
- บันทึกความร่วมมือและข้ อตกลงการจ้ าง
- โปรแกรมปฏิบตั ิงานสาหรับดาวน์โหลด
- รายงานการเงิน
- สรุปวันลาของบุคลากร
- แบบฟอร์ มปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
- ตารางกิจกรรมของศูนย์บริ การวิชาการ
- ภาพกิจกรรมโครงการบริ การวิชาการ
- โดยมีการมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องส่วนสารสนเทศดูแลการให้ บริ การ จัดระบบข้ อมูล ตรวจสอบไวรัส และแก้ ไข
ปั ญหาให้ สามารถให้ บริ การข้ อมูลได้

ด้ำนจัดทำเว็บไซต์
ส่วนสารสนเทศได้จัดทาเว็บไซต์ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการบริการวิชาการ และ
เผยแพร่การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ โดยได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์และรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์บริการวิชาการประกอบด้วย
- ประวัติความเป็ นมาของศูนย์บริ การวิชาการ
- โครงการบริ การงาน
- บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
- ข้ อมูลการดาเนินงานของส่วนงานภายใน
- ระบบ/ฐานข้ อมูล
- รายงาน/วารสาร/จดหมายข่าย
- ข่าวประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหน่วยงาน
- หลักสูตรอบรม
- ปฏิทินกิจกรรมของศูนย์บริ การวิชาการ
นอกจากนี้ส่ว นสารสนเทศยั งได้ มีการพั ฒนาเว็บ ไซต์ในรูปแบบภาษาต่า งประเทศ ประกอบด้ว ย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม เพื่อขยายการให้บริการข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปได้หลากหลาย
มากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมเข้าสู่สมาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้
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ด้ำนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
ส่วนสารสนเทศได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ นาข้อมูลที่รวบรวมมา
จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทาข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์บริการวิชาการ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- เปรี ยบเทียบจานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทตาแหน่ง ปี งบประมาณ 2552-2555
- เปรี ยบเทียบระดับการศึกษาของบุคลากร ปี งบประมาณ 2552-2555
- เปรี ยบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ปี งบประมาณ 2542-2555
- เปรี ยบเทียบโครงการบริการวิชาการ ปี งบประมาณ 2544-2555
- เปรี ยบเทียบจานวนผู้รับบริ การ ปี งบประมาณ 2544-2555
- เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ปี งบประมาณ 2552-2555
- แผนการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม
- ผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการ
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 1 เพื่อใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะ
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 1 (ผู้รับบริ การ)
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 1 (ความพึงพอใจ)
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 2 แบบไม่แสวงหากาไร
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 2 (เปรี ยบเทียบงบประมาณ)
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 2 (ผู้รับบริ การ)
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 2 (ความพึงพอใจ)
- งบประมาณเงินรายได้ ประเภทที่ 3 แบบสร้ างรายได้
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 3 (ผู้รับบริ การ)
- งบประมาณแผ่นดิน ประเภทที่ 3 (ความพึงพอใจ)
- ข้ อมูลด้ านการบริ การวิชาการแก่สงั คม
- ข้ อมูลด้ านโครงการบริ การวิชาการ
- ข้ อมูลด้ านผู้เข้ าอบรม
- ข้ อมูลด้ านความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
- ข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้ บริ การบนเว็บไซต์

ด้ำนรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำน
-

แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ 2556
สรุปผลการดาเนินงานโครงการบริ การวิชาการ (รอบ 9 เดือน)
ตัวชี ้วัดของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปผลการดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรของศูนย์บริการวิชาการ
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการ สปชต.จานวน 8 รุ่น
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมหลักสูตรการพยาบาล
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์
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-

ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมหลักสูตรนักบริ หารระดับต้ น
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมหลักสูตรนักบริ หารระดับกลาง
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมหลักสูตรนักบริ การชานาญการ
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการชุมชนต้ นแบบ
ข้ อมูลผู้เข้ าอบรมโครงการ อาเภอ มข.พัฒนา

ด้ำนกำรรวบรวมข้อมูลกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร (รอบ 9 เดือน)
ผลการด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ. ศ. 2556 ภายใต้การดาเนินงานและประสานงานโดยศูนย์บริการวิชาการ สามารถแบ่งตามภารกิจการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเป็น 3 ประเภทได้แก่
โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่ สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน-หมวดเงินอุดหนุน จานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) มีจานวนโครงการ
ทั้งสิ้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 131 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จานวน 50 โครงการ และ
จะดาเนินการในไตรมาส 4 อีกจานวน 81 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยชุดโครงการ 4 ชุดโครงการ
1) ชุดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 7,300,000 บาท มีจานวนโครงการทั้งหมด 54 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จานวน 20
โครงการ และจะดาเนินการในไตรมาส 4 อีกจานวน 34 โครงการ
2) ชุดโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น
1, 400,000 บาท มีจานวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ดาเนินการในไตรมาส 1 -3 จานวน 12 โครงการ และ
จะดาเนินการในไตรมาส 4 อีกจานวน 4 โครงการ
3) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,800,000 บาท มีจานวน
โครงการทั้งหมด 49 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จานวน 15 โครงการและจะดาเนินการในไตรมาส 4 อีก
จานวน 34 โครงการ
4) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 1, 500,000 บาท
มีจานวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ และดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จานวน 3 โครงการ และจะดาเนินการในไตร
มาส 4 อีกจานวน 9
โครงการประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยในปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 (รอบ
9 เดือน) มีจานวน 2 หน่วยงาน งบประมาณให้ทั้งสิ้น 935, 200 บาท มีการดาเนินโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จานวน 3
โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดทาหลักสูตรการอบรม
ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการคือ 1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิ ภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยในปีงบประมาณ พ . ศ.
2556 (รอบ 9 เดือน ) มีจานวน 5 หน่วยงาน จัดสรร งบประมาณให้ทั้งสิ้น 11,986 , 7 45 บาท มีการดาเนินโครงการ
ทั้ง หมด 11 โครงการ โดย ดาเนินการในไตรมาส 1 -3 จานวน 10 โครงการ และจะดาเนินการในไตรมาส 4 อีกจานวน
1 โครงการ 2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (รอบ 9 เดือน) ได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ทั้งสิ้น 2,397,500 บาท มีการดาเนินโครงการทั้งหมด 10 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จานวน 10 โครงการ
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โครงกำรประเภทที่ 1 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ
การดาเนินโครงการประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณไปยัง คณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 19 คณะ/หน่วยงาน 131 โครงการ โดยจาแนก
ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนโครงการและหน่วยงานที่ร่วมดาเนินโครงการบริการวิ ชาการแก่สังคม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน)
จำนวนโครงกำร
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ผลงำนวิจัย
โครงกำรควำมร่วมมือ โครงกำรชุมชน โครงกำรอัน
ลำดับ
คณะ/หน่วยงำน
รวม
ม.ขอนแก่น
ทำงวิชำกำรกับ
ต้นแบบ
เนื่องมำจำก
สู่ชุมชน
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่ม
เศรษฐกิจ
พระรำชดำริ
น้ำโขง
พอเพียง
1 คณะเทคโนโลยี
2
1
3
2 คณะทันตแพทยศาสตร์
1
1
2
3 คณะวิทยาการจัดการ
1
3
1
5
4 คณะวิทยาศาสตร์
13
7
20
5 คณะนิติศาสตร์
1
1
6 คณะเกษตรศาสตร์
10
2
10
22
7 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
2
2
4
8 คณะแพทยศาสตร์
1
2
3
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2
2
4
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
1
4
11 คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
8
11
12 คณะพยาบาลศาสตร์
1
2
3
13 คณะศึกษาศาสตร์
2
2
14 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
2
9
15 คณะเทคนิคการแพทย์
5
5
16 คณะเภสัชศาสตร์
1
1
สานักงานโครงการอัน
17
12
12
เนื่องมาจากพระราชดาริ
18 ศูนย์บริการวิชาการ
2
5
3
10
19 วิทยาเขตหนองคาย
6
1
3
10
รวม
54
18
47
12
131
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15,000,000 บ.
49.47%

14,384,245 บ.
47.44%

935,200 บ.
3.08%

การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการ
ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหา
กาไร
การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้

แผนภูมิที่ 1 แสดงแสดงร้อยละของงบประมาณของศูนย์บริการวิชาการ
ประเภทที่ 1: กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ
จากแผนการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (รอบ 9 เดือน) ประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ สามารถดาเนิน
โครงการได้ตรงตามแผนการดาเนินโครงการทั้งหมดจานวน 131 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1-3 จานวน 50
โครงการ และจะดาเนินการในไตรมาส 4 อีกจานวน 81 โครงการ โดยสถานภาพการดาเนินโครงการสามารถแบ่งตามชุด
โครงการได้ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงสถานภาพการดาเนินโครงการประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ (รอบ 9 เดือน)
ชุดโครงกำร
ชุดที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยฯ
ชุดที่ 2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ
ชุดที่ 3 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวม

ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
20
12
15
3
50
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อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
34
4
34
9
81
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34 โครงการ

35

34 โครงการ

30
25

20 โครงการ

20

12 โครงการ

15
10

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

9 โครงการ

4 โครงการ

5

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

15 โครงการ

3 โครงการ

0

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

แผนภูมิที่ 2 แสดงสถานภาพการดาเนินโครงการประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ด้ำนงบประมำณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน) ไปแล้วทั้งสิ้น 5,969,003.40 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามบาทสี่สิบ
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 39.79 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
งบประมำณ
ได้รับจัดสรร
ชุดที่
ชื่อชุดโครงกำร
ใช้จ่ำยจริง (บำท) คิดเป็นร้อยละ
ประจำปี
(รอบ 9 เดือน)
งบประมำณ
พ.ศ.2556
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
1
7,300,000
3,139,568.40
43.01
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
2
1,400,000
1,022,935
73.07
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4,800,000
1,709,100
35.61
4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1,500,000
97,400
6.49
รวม

15,000,000

5,969,003.40

39.79

**หมายเหตุ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณได้มาจากการรายงานผลความก้าวหน้าโครงการฯ ของหัวหน้าโครงการ
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8,000,000

7,300,000 บ.

6,000,000

4,800,000 บ.
งบจัดสรร

3,139,568.40 บ.

4,000,000

1,400,000 บ.

2,000,000

ใช้จ่ำยจริง

1,709,100 บ. 1,500,000 บ.
97,400 บ.

1,022,935 บ.

0

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
ประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

เปรียบเทียบจำนวนผู้รับบริกำร
4,554 คน

5,000

4,875 คน

4,000
3,000
2,000

505 คน 683 คน

1,000

แผน

2,100 คน 2,077 คน

1,765 คน 1,898 คน

ผล

184 คน 217 คน

0

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

รวม

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจานวนผู้รับบริการของโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ
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เปรียบเทียบระดับร้อยละควำมพึงพอใจกับควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
100

92.75%

91.27%

88.73%

90.70%

90.61%

90
80
70
60

ควำมพีงพอใจ

50

ควำมไม่พึงพอใจ

40
30
20

0.53%

0%

10

0%

0.13%

0%

0

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ภำพรวม

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระดับร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ประเภทที่ 2 : กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบไม่แสวงหำกำไร
ศูนย์ บริ การวิ ชาการได้ รั บการสนั บสนุนงบประมาณในการดาเนิน งาน จากหน่วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น
ๆ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดสรรงบดาเนินการ จานวนเงิน 935,200 บาท และใช้จ่ายงบประมาณจานวนเงินทั้งสิ้น
867,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.81
ตำรำงที่ 4 แสดงการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร จาแนกตามโครงการ
ลำดับ
คณะ/หน่วยงำน
1 องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ
2 เทศบาลตาบลนาอ้อ
3 ศูนย์บริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงกำร
1
1
1
3

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556
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สถำนภำพกำรดำเนินโครงกำร
โครงการประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร มีการดาเนินโครงการตามแผนการ
ปฏิบัติการทั้งสิ้น 3 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
งบประมำณ
ศูนย์บริการวิชาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ โดย
หน่วยงานต่างๆ ได้จัดสรรงบดาเนินการ ทั้งสิ้น 935,200 บาท และใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 867,987 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 92.81
ตำรำงที่ 5 แสดงงบประมาณทีด่ าเนินการและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการ
แบบไม่แสวงหากาไร จาแนกตามโครงการและงบประมาณ
งบประมำณ
ชุดที่
ชื่อชุดโครงกำร
คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินกำร ใช้จ่ำยจริง (บำท)
1 โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอ้อ
350,000
323,250
92.35
2
3

ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อบต.ห้วยสาราญ
โครงการก้าวย่างบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา
อาเซียนจากไทยสู่ สปป.ลาว
รวม

400,000
185,200

391,465
153,272

97.86
82.86

935,200

867,987

92.81

67,213 บำท
7.19%

คงเหลือ

867,987 บำท
92.81%

ใช้จ่ำยจริง

935,200 บำท

งบดำเนินกำร

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

แผนภูมิที่ 6 แสดงงบประมาณการค่าใช้จ่าย และใช้จ่ายจริง โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
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1,000,000

ประเภทที่ 3: กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้
จากผลการดาเนินโครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 2 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก มีจานวนโครงการทั้ง หมด 11 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3
จานวน 10 โครงการ และจะดาเนินการในไตรมาส 4 อีกจานวน 1 โครงการชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ มีจานวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 10
โครงการ
ตำรำงที่ 6 แสดงจานวนโครงการและหน่วยงานที่ร่วมดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้

ลำดับ
1
2
3
4
5

คณะ/หน่วยงำน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สภาการพยาบาล
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
รวม

จำนวนโครงกำร
7
10
1
1
2
21

48

ด้ำนงบประมำณ
ศูนย์บริการวิชาการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทที่ 3
: การให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้ ซึ่งจากการดาเนินโครงการในรอบ 9 เดือน (ต.ค. 55 – มิ.ย. 56) ได้มีการ
สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 14,384,245.45 บาท และใช้จ่ายจริงไปเพียง 11,658,454.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.05 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ ดังนี้ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับ
หน่วยงานภายนอก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 11,986,745 บาท และใช้จ่ายงบประมาณไป
แล้วทั้งสิ้น 9,890,905.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.51 ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ ได้รับค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,397,500 บาท และ
ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น จานวน 1,767,549.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.72 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 7 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
ชื่อชุดโครงกำร

ชุดที่

การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพือ่ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ
รวม

1
2

งบประมำณ
ใช้จ่ำยจริง
งบดำเนินกำร
(บำท)

คิดเป็นร้อยละ

11,986,745

9,890,905.16

82.51

2,397,500

1,767,549.23

73.72

14,384,245.45

11,658,454.39

81.05

2,725,791.60 บ. (18.95%)

11,658,454.39 บ.
(81.05%)

รวม

14,384,245.45 บ.
629,950.77 บ. (26.28%)

คงเหลือ

1,767,549.23 บ. (73.72%)

ชุดที่2

ใช้จ่ำยจริง

2,397,500 บ.

งบดำเนินกำร

2,095,839.84 บ. (17.49%)
9,890,905.16 บ. (82.51%)

ชุดที่ 1

11,986,745 บ.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

แผนภูมิที่ 7 แสดงงบประมาณดาเนินการ และใช้จ่ายจริงของการให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ (รอบ 9 เดือน)
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53

เปรียบเทียบจำนวนผู้รับบริกำร
1800

1,575 คน

1,652 คน

1600
1400
1200

845 คน

1000

853 คน
730 คน

800

แผน

799 คน

ผล

600
400
200
0

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ภำพรวม

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบจานวนผู้รับบริการของโครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้

เปรียบเทียบระดับร้อยละควำมพึงพอใจกับควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
100

93.82%

90.25%

86.68%
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ร้อยละควำมพึงพอใจ

50

ร้อยละควำมไม่พึงพอใจ

29.34%

40
30

16.13%

20

2.92%

10
0

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ภำพรวม

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบระดับร้อยละความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ของโครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ
ด้ำนบุคลำกร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552-2555

บุคลำกรจำแนกตำมประเภทตำแหน่ง ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552-2555

ด้ำนงบประมำณ เปรียบเทียบงบประมำณเงินแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้
ระหว่างปีงบประมาณ 2541-2555

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556
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เปรียบเทียบจำนวนโครงกำร จำแนกตำมประเภทงบประมำณ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2554-2555

เปรียบเทียบจำนวนผู้รับบริกำร ระหว่ำงปีงบประมำณ 2544-2555

เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร จำแนกตำมงบประมำณ
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552-2555
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ด้ำนกำรจัดทำรำยงำน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน (ตำมข้อตกลงกำรจ้ำง)

รุ่น
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รวม

โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมำณ 2556
จำนวนผู้เข้ำอบรม
กำหนดกำรจัดอบรม
กำหนดส่งรำยงำน
(คน)
96
วันที่ 7-12 ม.ค.2556
ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 27 ม.ค. 2556
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,517,389 บาท
103
วันที่ 14-19 ม.ค. 2556
ส่งรายงานงวดที่ 2 วันที่ 1 มี.ค.2556
106
วันที่ 4-9 ก.พ. 2556
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,517,389 บาท
100
วันที่ 11-16 ก.พ. 2556
102
วันที่ 22 ก.พ.-2 มี.ค. 2556
ส่งรายงานงวดที่ 3 วันที่ 1 เม.ย.2556
98
วันที่ 4-9 มี.ค. 2556
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,517,389 บาท
102
วันที่ 11-16 มี.ค. 2556
90
วันที่ 1-6 ก.ค. 2556
ส่งรายงานวันที่ 26 ก.ค.2556
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,365,870 บาท
797

ส่วนสารสนเทศได้จัดทารายงานโครงการ สปชต. ประจาปีงบประมาณ 2556 แล้วเสร็จตามกาหนดการจ้าง
และส่งให้คณะกรรมการของสานักงาน ก.พ.เพื่อตรวจรับภายใน 20 วัน จานวน 10 เล่ม/รุ่น และจัดทาทาเนียบรุ่นจานวน 100
เล่ม/รุ่น พร้อมบันทึกข้อความขอความอนุมัติงบประมาณค่าดาเนินงาน

รูปเล่มรายงาน

รูปเล่มทาเนียบรุ่น

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556
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ด้ำนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนงำน
กำรรวบรวมสื่อกำรเรียนรู้ (Open Courseware)
ส่วนสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดาเนินการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ (Open courseware) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนามาพัฒนารูปแบบให้บริการวิชาการบนเว็บไซต์ โดยการกากับดูแลของ รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รอง
ผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่วนสารสนเทศได้ประสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ เพื่อนาบทสัมภาษณ์นักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ “ประตู่ มข.สู่ชุมชน” มารวบรวมและนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบ E-book ปัจจุบันเริ่ม
ดาเนินการไปแล้วจานวน 23 เรื่อง ดังนี้

ตอนที่ 10
การดูแลอาการปวดหลังอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน

ตอนที่ 8
ทันตกรรมฟันเทียมหรือฟันปลอม

ตอนที่ 7
ทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
ทันตสาธารณสุข

ตอนที่ 6
ปัญหาและทางออกของการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น

ตอนที่ 5
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตอนที่ 4
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ตอนที่ 3
คลินิกฟื้นฟูใบหน้าและขากรรไกร

ตอนที่ 2
ยารักษาโรคผิวหนังในฤดูฝน

ตอนที่ 1
การป้องกันและดูแลรักษาปศุสตั ว์
ในฤดูฝน

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556
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ด้ำนจัดทำหลักฐำนประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจำปี2555
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้
- จัดทาแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ ตามพันธกิจ
- จัดทาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
- นาผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
การจัดทาหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริก ารวิชาการในตัวชี้วัดที่ 7.3 จึงเป็นการ
ปฏิ บั ติ งานหลั ก ของส่ ว นสารสนเทศด้ า นต่ า ง ๆ เมื่ อ ได้ ป ฏิ บั ติ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะเก็ บ หลั ก ฐานในรู ป แบบไฟล์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้
ประกอบการประเมินดังกล่าว การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานรอง จึงมีความจาเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์
เพือ่ ยืนยันให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติงานนั้น ๆ จริง ดังนั้นในการตรวจประเมินคุณภาพภายในการมีความพร้อมของหลักฐานใน
ทุกตัวชี้วัดจึงเป็นเรื่องสาคัญ แต่หากมีการเก็บหลักฐานการปฏิบัติงานในทุกด้านก็จะสามารถสร้างความพร้อมเพื่อเตรียมรับ
การกระเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการเตรียมหลักฐานประกอบตัวชี้วัดที่ 7.3
แล้ว ส่วนสารสนเทศได้จัดทาระบบประเมินและประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปี 2555
นี้ โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของกรรมการประเมิน และส่วนของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ตัวอย่ำงระบบประเมินและประกันคุณภำพ

สรุปกำรดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ประจำปีงบประมำณ 2556 (ระหว่ำง 1 พฤศจิกำยน 2555 ถึง 30 เมษำยน 2556)
ว-ด-ป
7 พฤศจิกายน 2555
8 พฤศจิกายน 2555
9 พฤศจิกายน 2555
10 พฤศจิกายน 2555
12 พฤศจิกายน 2555
13 พฤศจิกายน 2555
15 พฤศจิกายน 2555
16 พฤศจิกายน 2555
18 พฤศจิกายน 2555
19 พฤศจิกายน 2555
20 พฤศจิกายน 2555
21 พฤศจิกายน 2555
22 พฤศจิกายน 2555
23 พฤศจิกายน 2555
26 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมดุสติ า
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมดุสติ า
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมดุสติ า
เครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ รุ่นที่ 1 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
เครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ รุ่นที่ 1 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
นิเทศ #รุ่น 9 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
นิเทศ #รุ่น 9 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
นิเทศ #รุ่น 10 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
นิเทศ #รุ่น 10 โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติ า
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติ า
Risk # รุ่น18 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติ า
อบรมหลักสูตร Risk management รุ่น18 โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติ า
บันทึก รุ่น 5 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
บันทึก รุ่น 5 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
บันทึก รุ่น 6 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
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ว-ด-ป
27 พฤศจิกายน 2555
3 ธันวาคม 2555
4 ธันวาคม 2555
11 ธันวาคม 2555
12 ธันวาคม 2555
13 ธันวาคม 2555
14 ธันวาคม 2555
17 ธันวาคม 2555
18 ธันวาคม 2555
19 ธันวาคม 2555
19 ธันวาคม 2555
20 ธันวาคม 2555
21 ธันวาคม 2555
22 ธันวาคม 2555
23 ธันวาคม 2555
7 มกราคม 2556
8 มกราคม 2556
9 มกราคม 2556
10 มกราคม 2556
11 มกราคม 2556
12 มกราคม 2556
14 มกราคม 2556
15 มกราคม 2556
16 มกราคม 2556
17 มกราคม 2556
18 มกราคม 2556
19 มกราคม 2556
28 มกราคม 2556
29 มกราคม 2556
30 มกราคม 2556
4 กุมภาพันธ์ 2556
5 กุมภาพันธ์ 2556
6 กุมภาพันธ์ 2556
7 กุมภาพันธ์ 2556
8 กุมภาพันธ์ 2556
9 กุมภาพันธ์ 2556
11 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรม
บันทึก รุ่น 6 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ณ ห้องประชุมมณีเทวา
ประชุมกรรมการประจาศูนย์ ครั้งที่ 1/56 ณ ห้องประชุมมณีเทวา
ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ -ณ จ. กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี
ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี
ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี
ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติ า
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติ า
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสิตา
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสิตา
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสิตา
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนักศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย
อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 4 พิธีปิด ณ ห้องประชุมดุสิตา
อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 4 พิธีปิด ณ ห้องประชุมดุสิตา
อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 ระยะที่ 4 พิธีปิด ณ ห้องประชุมดุสิตา
สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย
สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย
สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย
สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย
สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย
สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย
สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
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ว-ด-ป
12 กุมภาพันธ์ 2556
13 กุมภาพันธ์ 2556
14 กุมภาพันธ์ 2556
15 กุมภาพันธ์ 2556
16 กุมภาพันธ์ 2556
25 กุมภาพันธ์ 2556
26 กุมภาพันธ์ 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
1 มีนาคม 2556
2 มีนาคม 2556
4 มีนาคม 2556
5 มีนาคม 2556
6 มีนาคม 2556
7 มีนาคม 2556
8 มีนาคม 2556
9 มีนาคม 2556
11 มีนาคม 2556
12 มีนาคม 2556
13 มีนาคม 2556
14 มีนาคม 2556
15 มีนาคม 2556
16 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556
29 มีนาคม 2556
30 มีนาคม 2556
4 เมษายน 2556
5 เมษายน 2556
25 เมษายน 2556
26 เมษายน 2556
27 เมษายน 2556

กิจกรรม
สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
ประชุมกรรมการอานวยการ การประชุมวิชาการก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียน
ณ ห้องมณีเทวา ศูนย์บริการวิชาการ
สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคา
สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียนฯ
ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียนฯ
โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียนฯ
โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียนฯ
โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
งานพระราชทานปริญญาบัตร 55 ณ หอกาญจนาภิเษก มข
สัมภาษณ์ NEC ณ โรงแรมเลยพาวิลเลีย่ น
เดินทางไปอุดร โครงการ บ่มเพาะ
เปิดอบรม NEC ที่จ.เลย
เปิดอบรม NEC ที่จ.เลย
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สรุปกำรปฏิบัติงำนของส่วนสำรสนเทศ
(ระหว่ำง 1 พฤศจิกำยน 2555-30 เมษำยน 2556)
วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ

กิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2554

ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2554

2 พฤศจิกายน 2554

กากับ ควบคุม ตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

2 พฤศจิกายน 2554

ให้บริการระบบ Server Center ภายในองค์กร

3 พฤศจิกายน 2554

การใช้ระบบปฏิบัติงานภายใน เช่น ระบบพัสดุ ระบบรายงานการเงิน

3 กุมภาพันธ์ 2555
7 พฤศจิกายน 2554

ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ เช่ น
ขึ้นเว็บไซต์
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในส่วนสารสนเทศ

8 พฤศจิกายน 2554

พัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

7 พฤศจิกายน 2554

เก็บข้อมูลด้านผู้อบรมเพื่อนามาพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม

7 พฤศจิกายน 2554

ออกแบบระบบปฏิบัติงานระบบแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์

7 พฤศจิกายน 2554

ออกแบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม

4 พฤศจิกายน 2554

ประชุมส่วนสารสนเทศประจาเดือนพฤศจิกายน

8 พฤศจิกายน 2554

สนับสนุนโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์สัญจร

15 พฤศจิกายน 2554
1 มีนาคม 2555

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงศูนย์บริการ
วิชาการ"
จัดทารายงานผลการดาเนินงานส่วนสารสนเทศ(รอบ6เดือน)

1 มีนาคม 2555

จัดทา PD , PF

25 มกราคม 2555

มหาวิทยาลัยสะหวัดนะเขตมาศึกษาดูงาน

30 มกราคม 2555

ประชุมหัวหน้าส่วน

31 มกราคม 2555

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (PDCA)

31 มกราคม 2555

ประชุมด้านการจัดทารายงานการปฏิบัติราชการ

5 มกราคม 2555

บุคลากรไปอบรมหลักสูตร Mcore 101

11 มกราคม 2555

บุคลากรไปคุมสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

5 กุมภาพันธ์ 2555

ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเครือข่ายช่วยภัยน้าท่วมที่จ.อยุธยา

23 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมกรรมการติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1

16 กุมภาพันธ์ 2555

ประชุมโครงการ NEC ครั้งที่ 1

10 มีนาคม 2555

ร่วมจัดอบรมโครงการ อปท. จ.เลย

2 มีนาคม 2555

ออกแบบฐานข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ

5 มีนาคม 2555

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าส่วน

27 เมษายน 2555

ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้าส่วน

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556
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วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ

กิจกรรม

17 เมษายน 2555

ประชุมเตรียมงาน สปชต.รุ่นที่ 1

19 เมษายน 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 1/2555

14 พฤษภาคม 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2555

21 พฤษภาคม 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2555

28 พฤษภาคม 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2555

11 มิถุนายน 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2555

18 มิถุนายน 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2555

25 มิถุนายน 2555

จัดอบรมโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2555

5 กรกฎาคม 2555

อบรมเรื่องกรณีตัวอย่างด้านจรรยาบรรณ

9 กรกฎาคม 2555

จัดงาน Show&Shrae ประจาปี 2555

20 กรกฎาคม 2555

ประชุมโครงการบรรเทาสาธารณภัย

24 กรกฎาคม 2555

ประชุมกรรมการประสานงานหัวกลุ่ม/หัวหน้าส่วน

26 กรกฎาคม 2555

ติดตามการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน

17 กรกฎาคม 2555

ประชุมการบริหารจัดการที่ดี

10 สิงหาคม 2555

ร่วมงานแถลงข่าวงาน Innovation 2555

16 สิงหาคม 2555

จัดงาน Innovation 2555

17 สิงหาคม 2555

จัดงาน Innovation 2555

18 สิงหาคม 2555

จัดงาน Innovation 2555

20 สิงหาคม 2555

ให้บริการระบบสารสนเทศภายในศูนย์

21 สิงหาคม 2555

จัดทา PD, PF

22 สิงหาคม 2555

จัดทารายงานผลการดาเนินงานส่วนสารสนเทศ

23 สิงหาคม 2555

จัดทารายงานผลการดาเนินงานส่วนสารสนเทศ

24 สิงหาคม 2555

จัดทารายงานผลการดาเนินงานส่วนสารสนเทศ

27 สิงหาคม 2555

ให้บริการระบบสารสนเทศศูนย์

28 สิงหาคม 2555

ให้บริการระบบสารสนเทศศูนย์

30 สิงหาคม 2555

จัดทาคู่มือสารสนเทศประจาปี 2555

24 ตุลาคม 2555

เดินทางร่วมกับผอ.ไปจ.ยะลาเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

21 ตุลาคม 2555

ประชุมการพัฒนาองค์กร(OD)ศูนย์บริการวิชาการ

26 ตุลาคม 2555

ประชุมหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าส่วน

20 ตุลาคม 2555

ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2556

9 ตุลาคม 2555

ร่วมโครงการGMSเดินทางไปจาปาสักสปป.ลาว

2 ตุลาคม 2555

อบรมเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
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วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ

กิจกรรม

10 ตุลาคม 2555

ประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

1 ธันวาคม 2555

เผยแพร่รายงานประจาปี 2555

6 ธันวาคม 2555

ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วน

7 ธันวาคม 2555

ประชุมการจัดการความรู้ KM

7 ธันวาคม 2555

ประชุมกรรมการเตรียมงานรับปริญญา

11 ธันวาคม 2555

จัดประชุมเตรียมจัดประชุมเครือข่ายวิชาการ

3 มกราคม 2556

ประเมินคุณภาพการศึกษา

23 มกราคม 2556

ประชุม NOC KKU

28 มกราคม 2556

ประชุมเตรียมจัดอบรม สปชต.รุ่นที่ 2/2556

8 มกราคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 1/2556

11 กุมภาพันธ์ 2556

สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมการใช้ 3G

4 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556

5 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556

6 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556

7 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556

8 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556

11 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556

12 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556

13 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556

14 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556

15 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556

16 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556

18 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2556

19 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2556

20 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2556

21 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556

23 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556

25 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556

26 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556

27 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556

28 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556

5 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556

หน้า 39

วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ

กิจกรรม

6 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

7 กุมภาพันธ์ 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

11 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

12 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

13 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

14 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556

15 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556

18 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556

19 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556

20 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556

21 มีนาคม 2556

จัดทารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556

4 มีนาคม 2556

ประชุมเตรียมงานอบรมวิชาการ

13 มีนาคม 2556

ประชุมอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสายสนับสนุน

21 มีนาคม 2556

เป็นกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสายสนับสนุน

25 มีนาคม 2556

ประชุมกรรมการดาเนินการข้อตกลงปฏิบัติราชการ

27 มีนาคม 2556

จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

23 เมษายน 2556

ประชุมติดตามความเสี่ยงศูนย์ รอบ 6 เดือน

26 เมษายน 2556

ประชุมกรรมการประสานงาน

22 เมษายน 2556

จัดทาแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศ

22 เมษายน 2556

ประชุมติดตามการปฏิบัติงานส่วนงานสารสนเทศ

22 เมษายน 2556

จัดทาคู่มือปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ

22 เมษายน 2556

มอบหมายงานออกแบบระบบปฏิบัติงาน"แบบฟอร์มรับส่งไปรษณีย์"
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กำรปฏิบัติงำนตำมคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร
ลำดับ
โครงกำร
ที่
คำสั่งศูนย์บริกำรวิชำกำร
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดโครงการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม (กิจกรรมปีใหม่ และสานสัมพันธ์เครือข่าย
สื่อมวลชน 2556 และมอบห้องปฐมพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ 85 พรรษา)
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและอนุกรรมการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการบริการวิชาการกับ
ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ สปชต.
ปฏิบัติงำนตำมคำสั่งเดิม
แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 14 ประจาปี
2555
แต่งตั้งเรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม “การ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคม”
แต่งตั้งกรรมการประสานงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจและ
หัวหน้าส่วนศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ งานแสดงเทคโนโลยี
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 14 ประจาปี 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและอนุกรรมการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ 2555 (อนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและ
ติดตามประเมินผล)
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ด้านประกันคุณภาพศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้
ศูนย์บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2555
ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
และปรับปรุงองค์การตามกระบวนการ PDCA และการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ Ecpe

เลขที่คำสั่ง
คาสั่งที่ 107/2555 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

คาสั่งที่ 108/2555 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
คาสั่งที่ 109/2555 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
คาสั่งที่ 273/2555 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
คาสั่งที่ 2613/2555 ลงวันที่ 17 พฤษภาคา 2555

ตามคาสั่งที่ 92/2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555
ตามคาสั่งที่ 95/2555ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555

คาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2613/2555
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
คาสั่งที่ 41/2555
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

คาสั่งที่ 6/2555
ลงวันที่ 30 มกราคม 2555
คาสั่งที่ 8/2555
ลงวันที่ 30 มกราคม 2555
คาสั่งที่ 2/2555
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
คาสั่งที่ 3/2555
ลงวันที่ 25 มกราคม 2555
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ลำดับ
ที่

โครงกำร
การจัดโครงสร้างการบริหารศูนย์บริการวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการการจัดการความรู้
(Knowledge Management :KM)ศูนย์บริการวิชาการ

ประชุม/อบรม/สัมมนำ
ลำดับ
หลักสูตร/โครงกำร
ที่
ประชุมกรรมการประสานงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้า
ส่วน
ประชุมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งศูนย์บริการวิชาการ
ประชุมกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge
Management:KM) การดาเนินงานด้านกากับดูแลองค์กร
ที่ดีและการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณศูนย์บริการ
วิชาการประจาปีงบประมาณ 2556
ประชุมอนุกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนฯ
ประชุมกรรมการดาเนินงานข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2556
ฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องคาแนะนา
12 ประการสาหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน
โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

เลขที่คำสั่ง
คาสั่งที่ 14/2555
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
คาสั่งที่ 18/2555
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

วัน เดือน ปี
ที่เข้ำประชุม อบรมฯ
6 ธันวาคม .2555

ศูนย์บริการวิชาการ

23 เมษายน 2556

ศูนย์บริการวิชาการ

7 ธันวาคม 2555

ศูนย์บริการวิชาการ

13 มีนาคม 2556

ห้องประชุมสารสิน

25 มีนาคม 2556

ศูนย์บริการวิชาการ

15 มีนาคม 2556

ห้องประชุม
พล.ต.อ.เภาสารสิน
(MBA)
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หน่วยงำนที่จัด

ด้ำนสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ส่วนสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อ
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนสารสนเทศจึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศ สาหรับผลการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปผลได้ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบประเมิน
จากแบบประเมินผลความพึงพอใจออนไลน์ ที่สารวจระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 มีผู้ทาแบบ
ประเมิน จานวน 37 คน จากบุคลากรที่ได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูล 42 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 ซึ่งจากการทาแบบประเมินผล
ความพึงพอใจ มีข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ดังนี้

1.1 เพศ
จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 37 คน พบว่า เป็นเพศชายจานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73
เป็นเพศหญิงจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 62.17 รายละเอียดดังตารางแผนภูมิที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลพืน้ ฐำน
จำนวน

ร้อยละ

เพศ

รวม

11
26
37

39.73
62.17
100.00

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบประเมิน
29.73%

ชาย
หญิง
62.17%
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1.2 อำยุ
จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจานวน 37 คน พบว่า อยู่ในช่วงอายุ 15 – 30 ปี มากที่สุด จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 รองลงมาคือ อายุ
31–40 ปี จ านวน 5 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.51 และอายุ 51 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.41 ตามล าดั บ
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลพืน้ ฐำน

จำนวน

ร้อยละ

20
5
10
2

54.05
13.51
27.03
5.41

37

100.00

อำยุ
15 –
1–
1–5
51
รวม

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

60

52.17%

50
40

30.43%

30
13.04%

20

4.35%

10
0
15-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51 ปีขึ้นไป
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1.3 กำรศึกษำสูงสุด
จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจานวน 37 คน พบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มากที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.57 รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62
ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 67.57 และสูงกว่าปริญญาโท จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลาดับ
รายละเอียดดังตารางแผนภูมิที่ 3
ตำรำงที่ 3 แสดงร้อยละของการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลพืน้ ฐำน

จำนวน

ร้อยละ

4
25
8
0

10.81
67.57
21.62
0.00

37

100.00

กำรศึกษำ

รวม

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน
67.57%

70
60
50
40

21.62%

30
20

10.81%

10

0.00%

0
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1.4 สังกัดหน่วยงำน
จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 37 คน พบว่า เป็นสังกัดกลุ่มภารกิจอานวยการ มากที่สุด
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 รองลงมาคือ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 ตามลาดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 แสดงร้อยละประเภทตาแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลพืน้ ฐำน
สังกัดหน่วยงำน
กลุม่ ภารกิจอานวยการ
กลุม่ ภารกิจบริ การวิชาการ
รวม

จำนวน

ร้อยละ

29
8

78.38
21.62

37

100.00

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละประเภทตาแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน

78.38%
80
70
60
50
40
30
20
10
0

21.62%

กลุ่มภารกิจอานวยการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
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2. ข้อมูลควำมถี่ในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจานวน 37 คน พบว่า ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ มากกว่า 15 ครั้ง/
สัปดาห์ มากที่สุด จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
29.73 และน้อยกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางแผนภูมิที่ 5

60
50
40
30
20
10
0

54.05%
29.73%
16.22%

น้อยกว่า 5 ครั้ง/
สัปดาห์

6-10 ครั้ง/สัปดาห์

มากกว่า 15 ครั้ง/
สัปดาห์

3. ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผู้ตอบแบบประเมินได้แสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม โดยจาแนกเป็น 5ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านการใช้ระบบสาสรสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 2) ด้านการบริการเว็บไซต์ 3) ด้านประโยชน์และการนาไปใช้ 4)
ด้านการบริการข้อมูล 5) ด้านการออกแบบเว็บไซต์
เกณฑ์ค่าคะแนนที่ใช้การประเมิน
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 4.00
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50

มีค่าความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าความพึงพอใจในระดับ “มาก”
มีค่าความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง”

โดยสรุปภาพรวมทั้งหมดของโครงการ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สดุ ”
( = 2.64) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.88 ดังตารางที่ 6
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ตำรำงที่ 6 แสดงความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
มำกที่สุด
มำก
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
หัวข้อวิชำ

ระดับควำมเหมำะสม
ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย
จำนวน
X
ร้อยละ

S.D.

ระดับ

1. ความเร็วในการใช้งาน
เครือข่าย
2. การจัดระเบียบของข้อมูล

15 คน
(40.54)
21 คน
(56.76)

21 คน
(56.76)
14 คน
(37.84)

1 คน
(2.70)
2 คน
(5.41)

2.38

0.55

มาก

2.51

0.61

มากที่สุด

3. การรับปัญหาและแก้ไขปัญหา
ด้านระบบเครือข่าย

18 คน
(48.65)

18 คน
(48.65)

1 คน
(2.70)

2.46

0.56

มาก

4. เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร
เหมาะสมน่าสนใจ

21 คน
(56.76)

16 คน
(43.24)

-

2.57

0.50

มากที่สุด

ตรงกับ

22 คน
(59.46)

13 คน
(35.14)

2 คน
5.41

2.54

0.61

มากที่สุด

2. ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ

25 คน
(67.57)

12 คน
(32.43)

-

2.68

0.47

มากที่สุด

3. ความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล

20 คน
(54.05)

17 คน
(45.95)

-

2.54

0.51

มากที่สุด

4. การจัดลาดับของข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ

28 คน
(75.68)

9 คน
(24.32)

-

2.76

0.43

มากที่สุด

5. ความทันสมัยของข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ

28 คน
(75.68)

9 คน
(24.32)

-

2.76

0.43

มากที่สุด

6. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ

21 คน
(56.76)

16 คน
(43.24)

-

2.57

0.50

มากที่สุด

7. ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

26 คน
(70.27)

11 คน
(29.73)

-

2.70

0.46

มากที่สุด

ด้านการบริการเว็บไซต์
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ความต้องการ

รายงานผลการดาเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจาปี งบประมาณ 2556

หน้า 48

ระดับควำมเหมำะสม
ปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ย
จำนวน
X
ร้อยละ

มำกที่สุด
จำนวน
ร้อยละ

มำก
จำนวน
ร้อยละ

ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
1. ข้อมูลข่าวสารสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

24 คน
(64.68)

13 คน
(35.14)

-

2. เป็นแหล่งความรู้และนาไป
อ้างอิงได้

30 คน
(81.08)

7 คน
(18.92)

ด้านการบริการข้อมูล
1. การให้บริการนาเข้าข้อมูลบน
เว็บไซต์

24 คน
(64.86)

2. การให้บริการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันเวลา

หัวข้อวิชำ

S.D.

ระดับ

2.65

0.48

มากที่สุด

-

2.81

0.40

มาก

13 คน
(35.14)

-

2.65

0.48

มากที่สุด

28 คน
(75.68)

9 คน
(24.32)

-

2.76

0.43

มากที่สุด

3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วน
สารสนเทศ

30 คน
(81.08)

7 คน
(18.92)

-

2.81

0.40

มากที่สุด

1. เว็บไซต์มรี ูปแบบทันสมัย
น่าสนใจ

17 คน
(45.95)

20 คน
(54.05)

-

2.46

0.51

มากที่สุด

2. ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน
และสวยงาม

27 คน
(72.97)

10 คน
(27.03)

-

2.73

0.45

มากที่สุด

3. รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม อ่าน
ง่าย

29 คน
(78.38)

8 คน
(21.62)

-

2.78

0.42

มากที่สุด

4. มีช่องทางติดต่อและให้
ข้อเสนอแนะ

23 คน
(62.16)

14 คน
(37.84)

-

2.62

0.49

มากที่สุด

64.46

34.73

0.81

2.64

0.28

มากที่สุด

รวมเฉลี่ย

จำกตำรำงที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ พบว่า ผู้เข้าอบรม
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 2.64) โดยเรียงลาดับจากคะแนน
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1) มี 2 หัวข้อดังนี้ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ ( = 2.81) และเป็นแหล่ง
ความรู้และนาไปอ้างอิงได้ ( = 2.81) 2) รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ( = 2.78) 3) มี 3 หัวข้อดังนี้ การจัดลาดับของ
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ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ( = 2.76), ความทันสมัยของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ( = 2.76) และการให้บริการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันเวลา ( = 2.76) 4) ภาพประกอบเหมาะสม ชัดเจน และสวยงาม ( = 2.73) 5) ความเร็วในการ
เข้าถึงข้อมูล ( = 2.70) 6) ความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ( = 2.68) 7) มี 2 หัวข้อดังนี้ ข้อมูลข่าวสารสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ( = 2.65) และการให้บริการนาเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ ( = 2.65) 8) มีช่องทางติดต่อและให้ข้อเสนอแนะ
( = 2.62) 9) มี 2 หัวข้อดังนี้ เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารเหมาะสมน่าสนใจ ( = 2.57) และความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ( = 2.57) 10) มี 2 หัวข้อดังนี้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ ( = 2.54) และความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ( = 2.54) 11) การจัดระเบียบของข้อมูล ( = 2.51) 12) การรับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้าน
ระบบเครือข่าย ( = 2.46) 13) เว็บไซต์มีรูปแบบทันสมัยน่าสนใจ ( = 2.46) 14) ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย ( = 2.38)
ข้ อเสนอแนะ
กำรใช้บริกำรสำรสนเทศ ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปี 2556
1. ควรจะขยายขนาดของหลักสูตร/ข้อมูลข่าวที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาใช้ให้มีขนาดใหญ่และน่าสนใจ
2. ควรเก็บข้อมูลบริการบุคลากรไว้ในส่วนงาน
3. ควรเพิ่มการจัดระเบียบของข้อมูล
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ส่วนสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค.-มี.ค

เม.ย.-มิ.ย.

ก.ค.-ก.ย.

การจัดทาเว็บไซต์
ปรับปรุงข ้อมูลพื้นฐาน
ปรับปรุงข ้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ
ปรับปรุงขนาดของหน ้าข่าวให ้เหมาะสม
จัดระเบียบข ้อมูลให ้เป็ นหมวดหมู่
กาหนดรูปแบบการให ้บริการนาข ้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ ขึน
้ เว็บไซต์
การจัดทาระบบฐานข ้อมูลผู ้เชีย่ วชาญ
ปรับปรุงข ้อมูลผู ้เชีย่ วชาญ
้ การ
ปรับปรุงหน ้าฟอร์มหลักให ้ง่ายกับการใชบริ
พั ฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network)
จัดระเบียบข ้อมูลให ้เป็ นหมวดหมู่
สารองข ้อมูลทุกเดือน
ตรวจเช็คไวรัส
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ส่วนที่ 3
ภำพแสดงกำรดำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ
-

ระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ ดาเนินงานแล้ วเสร็ จ
ระบบปฏิบตั ิงานภายใน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน (Network)
เว็บไซต์ศนู ย์บริ การวิชาการ
ข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
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1. ระบบปฏิบัติงำนที่ให้บริกำรในปีงบประมำณ 2556
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2. ระบบประเมินและประกันคุณภำพ ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ส่วนที่ 1 สำหรับกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย รายละเอียดของตัวชี้วัด และไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ
ประเมินเรียกไฟล์มาตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
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ส่วนที่ 2 สำหรับเจ้ำหน้ำที่

ปัจจุบันส่วนสารสนเทศกาลังออกแบบระบบปฏิบัติงานเพื่อสนับการปฏิบัติงานของส่วนบริหารและธุรการ
ได้แก่ ระบบไปรษณีย์ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการทดสอบระบบ
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3. ระบบฐำนข้อมูลและระบบปฏิบัติงำนเดิม
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4. ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Network) ให้บริกำรภำยในศูนย์บริกำรวิชำกำร
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5. เว็บไซต์ศูนย์บริกำรวิชำกำร
www.uac-kku, http://home.kku.ac.th/uac
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6. ด้ำนงำนสำรบรรณ
ส่ ว นสารสนเทศได้ น าระบบจั ด การเอกสาร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มาใช้ ใ นส่ ว นงาน เพื่ อ บริ ห ารจั ด การงาน
สารบรรณของส่ ว นสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น สามารถบริ ห ารจั ด การงานเอกสารได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานทาหน้าที่ลงรับหนังสือรับเข้า และส่งออก ตามระเบียบสารบรรณ ดังนี้
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7. ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจให้บริกำรบนเว็บไซต์
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ภำคผนวก
- โครงสร้ างการปฏิบตั ิงานของส่วนสารสนเทศ
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
- แบบฟอร์ มปฏิบตั ิงาน
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของส่วนสำรสนเทศ

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
รองผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

นายธวัช รัตนมนตรี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ
บุคลำกรส่วนสำรสนเทศ

นางวิภาดา มีแวว
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นักสารสนเทศ
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นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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แบบประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรสำรสนเทศ ศูนย์บริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปี 2555
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