
 
  



รายงานผลการด าเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2556                                 หนา้ 2 

 
 
 

ค ำน ำ 
 
  รายงานผลการด า เนินงานนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการรายงานผลการปฏิบัติ งานของ 
ส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอ านวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (รอบที่ 9 เดือน) ประกอบด้วย  
การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าระบบปฏิบัติงานภายใน การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
(Network) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การน าผลการส ารวจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน (ตามข้อตกลงการจ้าง)  การส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ  และการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้แก่ การรวบรวมสื่อการเรียนรู้ 
(Open Courseware) และการจัดท ารายงานประกอบการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการวิชาการ นอกจากรายงานผล
การด าเนินงานของส่วนสารสนเทศในรูปแบบวิเคราะห์ ประมวลแล้ว ยังได้แสดงภาพประกอบการด าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ได้สรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือนเพื่อให้เห็นภาระงานประจ าของเจ้าหน้าท่ีส่วนสารสนเทศในรอบ 9 เดือน  และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์กับส่วนงานและผู้ที่สนใจและขอใช้รายงานผลการด าเนินงานนี้เพื่อใช้อ้างอิงภาระงาน  
(Position Description) ประกอบการประเมินบุคลากรส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอ านวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 (รอบที่ 9 เดือน)  
 
 
 
                        ส่วนสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ 
                กรกฎาคม 2556 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

  ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการประสานงานและด าเนินการให้บริการวิชาการ  การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากร
มหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการช้ีแนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเช่ือมโยงกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”  ซึ่งการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการ 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ประเภทท่ี 2) การ
ให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร ประเภทท่ี 3) การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้   
  จากภารงานด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนสารสนเทศได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบให้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการ
บริการวิชาการของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  และในปีงบประมาณ 2556 (รอบ 9 เดือน) 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 30 เมษายน 2556 ส่วนสารสนเทศได้ด าเนินงานดังนี ้ 
 1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญได้ปรับปรุงข้อมูลผู้เช่ียวชาญเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,919 คน 
 2) ระบบปฏิบัติงานภายในศูนย์ ได้จัดท าระบบใหม่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ระบบขอใช้รถยนต์ และได้มีการเปิดให้บริการ
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันก ากับจัดท าระบบไปรษณีย์และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนตุลาคม  
 3) การให้บริการระบบเครือข่ายภายใน (Network) ได้มีการปรับปรุงข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการข้อมูลได้ง่ายขึ้น และได้มีการส ารองข้อมูลทุกเดือนเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล  
 4) การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการตามความต้องการของหน่วยงาน (ตามข้อตกลงการจ้าง) ได้จัดท ารายงาน
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) แล้วเสร็จตามก าหนดจ านวน
ทั้งสิ้น 8 รุ่น  
 5) การจัดท าเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ ได้พัฒนาเว็บไซต์ในหลายส่วนเพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูลได้หลากหลาย
และน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น  
 6) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของศูนย์บริการวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลส าคัญด้านต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประมวลผล และจัดหาค่าสถิติ น าเสนอบนเว็บไซต์และจัดเก็บเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อบริหารและตัดสินใจ 
 7) การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ได้เพิ่มรายละเอียดขึ้นตอนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของส่วนสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ประกอบการปฏิบัติงาน   
 8) การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บริการวิชาการ ได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ (Open Courseware) จ านวน 
23 เรื่อง น าเสนอบนเว็บไซต์   
 9) การจัดท าหลักฐานประกอบตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ ตัวช้ีวัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ได้แก่ หลักฐานแสดงว่า 
มีการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตามพันธ
กิจ หลักฐานแสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและผลการประเมินความพึงพอใจ หลักฐานแสดงว่า
ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  สนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการความร่วมมือกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง
ส่วนสารสนเทศ และร่วมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ  
 10) การส ารวจความพึงพอใจของใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของศูนย์บริการวิชาการ ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
โดยสรุปภาพรวมทั้งหมด พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (  = 2.64) หรือคิดเป็นร้อยละ 
87.88 
 11) การจัดท ารายงานประจ าปีศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 ในเบื้องต้นได้รวบรวมข้อมูลด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดท ารายงานประกอบด้วย ผลการด าเนินงานและพัฒนาการของศูนย์บริการวิชาการ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างด าเนินการและจะเผยแพร่ไปยังคณะ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเดือนธันวาคม 2556  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนาท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนอง
ความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชียและอันดับ 1 ใน 400 ของโลก 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนาระดับโลก” 

 
  โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ ซึ่งในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์จะมีความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ระบบบริหารจัดการที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การผลิตบัณฑิตที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนานักศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการวิจัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านบริการวิชาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านชุมชนสัมพันธ์ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10: การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา  
  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งตนเองได้ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น    
 
  ศูนย์บริการวิชาการ  มีภารกิจหลักในการประสานงานและดาเนินการให้บริการวิชาการ  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการ
จากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการช้ีแนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดย
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเช่ือมโยงกับนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 
  มาตรการที่ 1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่
ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 
  มาตรการที่ 2: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
  มาตรการที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ 
  มาตรการที่ 4: บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
  มาตรการที่ 5: มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างท่ัวถึงและตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน สังคมทุกระดับ 
 
 
แผนยุทธศำสตร์ศูนย์บริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2554-2558 มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ 
  กลยุทธ์ที่ 1.   การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อช้ีน า ช้ีแนะ ร่วมพัฒนาและ 
                                     แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  กลยุทธ์ที่ 2.   การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  กลยุทธ์ที่ 3.   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
  กลยุทธ์ที่4.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน 
                                      เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 5.    การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
 
  จากกลยุทธ์ท้ัง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวช้ีวัดความส าเร็จการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการก าหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจบริการวิชาการโดย
การเช่ือมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ ได้จ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า 2) การบริการ
วิชาการที่ไม่มุ่งผลก าไร และ 3) การบริการวิชาการที่สร้างรายได้  โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติพันธกิจ  การมีผู้บริหารที่เข้าใจเข้าถึงมีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธ
กิจบริการวิชาการเพื่อร่วมน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 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) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
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  ประเภทท่ี 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินโครงการ  
  ประเภทท่ี 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม แล้วท าการประชาสัมพันธ์ (Road show) 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการดาเนิน
โครงการ ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ  โดยใช้
ค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในการด าเนินโครงการ 
  จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะท าหน้าที่ประสานงานและร่ วมด าเนินการ
กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กร
เอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ  น าเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย การ
เรียนการสอนและนวัตกรรมที่ เกิดขึ้น  เพื่อจัดท าโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอื่นของประเทศ เพ่ือนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้ เพื่อสนับสนุนการ
ท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด น าไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                                                                   

                              

                                                                           

                      
            

          
                
            

                           
                       

                 
                        

                          
                   

               
             
          

              
            

                                   
                   

                                                                                 

                                                                             

 
  จากกรอบแนวคิดและแผนผังยุทธศาสตร์ น าไปสู่การสร้างนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของการปฏิบัติราชการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ดังนี ้
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นโยบำย  
 
  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและด าเนินการการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการสรรพ
วิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการช้ีน า ช้ีแนะและร่วมพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  
   เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอานวัตกรรมและผลการวิจัย 
การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Researched based university) ร่วมกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อช้ีน า ช้ีแนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 
พันธกิจ  
   พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิ จ
พอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม  (Social 
laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐสถาบันการศึกษา เอกชน องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโข งส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ค่ำนิยมองค์กร  
  ตามนโยบายการก ากับองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่านิยมองค์กรดังนี้ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับบุคลากรและคู่ความ
ร่วมมือ การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์  
  จากกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น Knowledge 
&Technology Transfer และจากประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3 /2553 เรื่องพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2554-2558) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี  3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่งตนเองได้  จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ด้านการบริการวิชาการ ดังนี้ 
 
เป้ำประสงค์  
  ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหา
และการพัฒนาชุมชนชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (Community 
Model) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community Participation) 
ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยเป็นฐาน(Research Based 
University) ผลงานบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-
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2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์ นั้น เพื่อให้การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติน าไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ดังน้ี 
  การเช่ือมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดงบประมาณ
แผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ส าหรับงานบริการวิชาการวิชาการที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท 
ดังนั้นการจัดท าแผนงบประมาณ แผนงานและแผนเงินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และยังมี
คณะกรรมการบริการวิชาการซึ่งมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะต่าง ๆ 
อีกไม่เกิน 7 คนเป็นกรรมการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการต่างๆที่จัดท าต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชากรที่น าเสนอมีมากกว่างบประมาณ ดังนั้น ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมี
ความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการด าเนินงาน โดยต้องแบ่งการด าเนินการออกเป็น3 ประเภทคือ 
  การบริการวิชาการเชิงสาธารณะ หมายถึง  การใช้งบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ให้แก่
สังคม โดยศูนย์บริการวิชาการต้องบริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร หมายถึง  การจัดการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ/หรือด าเนินงานช่วยเหลือตาม
งบประมาณที่ได้รับ 
  การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้  หมายถึง  การบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงาน
เครือข่าย หรือโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
เคร่งครัด 
  การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือ
ประสานงาน (organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหารศูนย์บริการ
วิชาการต้องท าหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการการมีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ มีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วย
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจ านวนหนึ่งมีเลขานุการศูนย์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ได้มาจากการสรรหาเป็นวาระ ๆ ละ 4 ปี การได้มาซึ่งผู้อ านวยการและทีมงานที่มี
วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ภาวะผู้น า ได้รับการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในภายนอก ย่อมท าให้การบริหาร
ศูนย์บริการวิชาการแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ มีแนวทางในการด าเนินงาน การที่น าแผนกลยุทธ์
ที่ดีไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร  บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการคือผู้
ร่วมปฏิบัติตามทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากรต้องมีจิตส านึก มีทักษะ มีจิตอาสา มีจิตบริการ (service mind) 
ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้เกิดแก่บุคลากรตลอดเวลา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ของศูนย์ฯ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์ 

     ็                  
การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

             
มหาวิทยาลยัขอนแกน เป็นศนูย์กลางการบริการวิชาการท่ีสนบัสนนุ 

การพฒันาสงัคม ชมุชนและประเทศ  

           
เป็นสถาบนัเสริมสร้างศกัยภาพของมนษุย์ และการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน  
เป็นท่ีพึง่ของสงัคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยการน าความรูทางวิชาการ 

สกูารพฒันาบนพืน้ฐานของหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง   

ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบ 
ตอ่การแก้ปัญหาและการพฒันาสงัคม 

ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ  
(Impact on community) 

ชมุชนต้นแบบการพฒันาโดยใช้หลกัการมี  
สว่นร่วมและหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (Community 

model) 

ผลงานการบริการวชิาการที่เกิดจากความ 
ร่วมมือของชมุชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

(Community participation) 

- การพฒันาระบบบริหารจดัการศนูย์บริการวิชาการ และพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ที่มีคณุภาพบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการที่ให้ชมุชนมีสว่นร่วมและยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพฒันาสงัคมท่ียัง่ยืน 

- การน าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยัแหง่การวิจยัออกสูส่งัคม 

- การก าหนดพืน้ท่ีปฏิบตักิารการให้บริการวิชาการแก่สงัคมของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- การก าหนดกลุม่เป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 

- สนบัสนนุและสง่เสริมพนัธกิจของมหาวทิยาลยั   

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม 
- ศนูย์บริการวิชาการ มีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศและประเทศ
ในกลุม่อนภุมิูภาคลุม่น า้โขง 
- การสร้างภาคีความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษาและ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการวิชาการสูส่งัคม 
- สนบัสนนุหน่วยงานในก ากบัในการให้บริการแก่สงัคมทัง้ภายในและ
ภายนอก 
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- หัวหน้าส่วนคลัง  
- หัวหน้าส่วนพัสดุ 
- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ  
- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ  
- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 
- หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
- หัวหน้าโสตทัศนูปกรณ์  

-  หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ 
-  หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม 
 
 

                               

                       

 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 

          

             

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 

                            

                

ฝ                        

 

               ฝ          

 

               ฝ             

 

            ฝ          
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            ฝ                

 

                                                            

                    



รายงานผลการด าเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2556                                 หนา้ 14 

 
 
 
กลุ่มภำรกิจอ ำนวยกำร  
       มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานท่ัวไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและ
วางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วย งานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมต่างๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำรกิจของกลุ่มบริกำรวิชำกำร   
 
       มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึง
การจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือ
บริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 
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ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 รอบที่ 9 เดือน  
 

- หน้ำท่ีรับผิดชอบของส่วนสำรสนเทศ 
- จดัท าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 
- จดัท าระบบปฏิบตังิานภายใน  
- การให้บริการระบบเครือขา่ยภายใน (Network)  
- จดัท ารายงานประจ าปี 
- จดัท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหนว่ยงาน 
- จดัท าเว็บไซต์ศนูย์บริการวชิาการ  
- จดัท าข้อมลูสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ 
- จดัท าคูม่ือปฏิบตัิงาน   
- ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของศนูย์บริการวิชาการ  
- จดัท าเอกสารหลกัฐานประกอบการตรวจประเมินคณุภาพภายในศนูย์บริการวิชาการ  
- ตวัชีว้ดัที่ 7.3 ประกอบด้วย  
- หลกัฐานแสดงวา่มีการจดัท าแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ ตามพนัธกิจ    
- หลกัฐานแสดงวิธีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและผลการประเมินความพงึพอใจ  
- หลกัฐานแสดงวา่ได้น าผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ 
- จดัท าด าเนินการรวบรวมสือ่การเรียนรู้ (Open Courseware)  
- จดัท ารายงานความเสีย่งของสว่นสารสนเทศ 
- ปฏิบตัิงานตามค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

แผนปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2556  

 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ก่ียวข้องกับความ

เช่ียวชาญหรือความช านาญการของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น รวมถึงฐานข้อมูลความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

   1.1 พัฒนาฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญมหาวิทยาลยัขอนแก่น 5,000        5,000       

   1.2 ด าเนินการสงัเคราะหอ์งค์ความรู้ทีเ่กิดจากผลงานวิจัย

ของมหาวิทยาลยัและเผยแพร่ความรู้และจัดท าสือ่การเรียนรู้ 

(Open Courseware) ในด้านต่าง ๆ

110,000    110,000    

   1.3 ต่อสญัญา Doment 3,000        3,000       

   1.4 พัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ 5,000        5,000       

2. รายงานประจ าปีศูนยบ์ริการวิชาการ 10,000       10,000     

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกลุม่ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุม่น  าโขง

300,000     300,000    

รวมทั งสิ น 23,000       300,000      110,000    433,000    

เงินแผ่นดิน ไตรมาส3 ไตรมาส 4โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เงินรายได้
ไตรมาส 1 ไตรมาส2

งบด าเนินการ เงินอุดหนุน

งบประมาณ

รวม
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ (รอบ 9 เดือน) 
 
ด้ำนระบบฐำนข้อมูล  
 
  ส่วนสารสนเทศได้จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าคัญ 
ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ และให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลตามความต้องการของ
บุคคลทั่วไป ดังนี้ 

- ฐานข้อมลูผู้ เช่ียวชาญ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ระบบฐานข้อมลูผู้ เข้าอบรม 
- ระบบฐานข้อมลูบคุลากร 
- ฐานข้อมลูค าสัง่ 
- ฐานข้อมลูการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

 พัฒนาระบบฐานข้อมลูผู้เชี่ยวชาญ  

- ปรับปรุงข้อมลูผู้ เช่ียวชาญ จากเดิมจ านวน 1,000 คน เพิ่มขึน้ 919 คน รวมทัง้สิน้ 1,919 คน  
- พฒันาหน้าฟอร์มระบบฐานข้อมลูให้ทนัสมยั นา่สนใจ และง่ายกบัการสบืค้นข้อมลูของผู้ใช้บริการ 
- เพิ่มระบบตรวจนบัจ านวนผู้ เข้าใช้บริการ 

 พัฒนาระบบฐานข้อมลูผู้เข้าอบรม 

- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการ สปชต.จ านวน 8 รุ่น รวมทัง้สิน้ 797 คน 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการนกับริหารระดบัต้น นบต. รวมทัง้สิน้ 99 คน 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการนกับริหารระดบักลาง นบก. รวมทัง้สิน้ 51 คน 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการนกับริหารช านาญการ นบช. รวมทัง้สิน้ 50 คน 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรทางการพยาบาล รวมทัง้สิน้ 793 คน 

 
ระบบปฏิบัติงำนภำยใน 
 
  นอจากการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศแล้ว ส่วนสารสนเทศยังได้ออกแบบระบบปฏิบัติงานภายใน
ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน และเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2556 ระบบขอใช้รถยนต์  
- ปีงบประมาณ 2555 ระบบประเมินและประกนัคณุภาพ  
- ปีงบประมาณ 2554 ระบบรายงานการเงิน  

   ระบบใบเบิกพัสดุภายใน 
   ระบบใบจัดหาพัสด ุ 
   ระบบลงทะเบียนอบรม  
   ระบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  

  และในปีงบประมาณ 2556 นี้ ส่วนสารสนเทศได้จัดท าระบบปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้แก่ ระบบแบบฟอร์ม
ไปรษณีย์ของศูนย์บริการวิชาการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน  
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ด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยใน (Network) 
  
  ส่วนสารสนเทศมีหน้าที่ดูแลการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์บริการวิชาการ  ใน
ปีงบประมาณ 2556 นี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดระเบียบข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล อีกทั้งการส ารองข้อมูลทุกเดือนเพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ บน  
Sever Center เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในศูนย์บริการวิชาการ ประกอบด้วย  

- ข้อมลูพืน้ฐานของศนูย์บริการวชิาการ 
- ค าสัง่มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ค าสัง่ศนูย์บริการวิชาการ 
- ประกาศ ระเบยีบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
- รายงานการประชมุของคณะกรรมการด้านตา่ง ๆ  
- บนัทกึความร่วมมือและข้อตกลงการจ้าง 
- โปรแกรมปฏิบตัิงานส าหรับดาวน์โหลด 
- รายงานการเงิน 
- สรุปวนัลาของบคุลากร 
- แบบฟอร์มปฏิบตัิงานตา่ง ๆ  
- ตารางกิจกรรมของศนูย์บริการวชิาการ 
- ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
- โดยมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่องสว่นสารสนเทศดแูลการให้บริการ จดัระบบข้อมลู ตรวจสอบไวรัส และแก้ไข

ปัญหาให้สามารถให้บริการข้อมลูได้ 

 
ด้ำนจัดท ำเว็บไซต์ 
 
  ส่วนสารสนเทศได้จัดท าเว็บไซต์ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการบริการวิชาการ และ
เผยแพร่การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ โดยได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์และรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์บริการวิชาการประกอบด้วย  

- ประวตัิความเป็นมาของศนูย์บริการวิชาการ  
- โครงการบริการงาน 
- บคุลากรศนูย์บริการวิชาการ  
- ข้อมลูการด าเนินงานของสว่นงานภายใน 
- ระบบ/ฐานข้อมลู 
- รายงาน/วารสาร/จดหมายขา่ย 
- ขา่วประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานของหนว่ยงาน 
- หลกัสตูรอบรม 
- ปฏิทินกิจกรรมของศนูย์บริการวชิาการ 

 นอกจากนี้ส่วนสารสนเทศยังได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม เพื่อขยายการให้บริการข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไปได้หลากหลาย
มากยิ่งข้ึนเพื่อเตรียมเข้าสู่สมาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้ 
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ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ 
  ส่วนสารสนเทศได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ น าข้อมูลที่รวบรวมมา
จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดท าข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังนี้ 
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์บริการวิชาการ 
ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

- เปรียบเทียบจ านวนบคุลากร จ าแนกตามประเภทต าแหนง่ ปีงบประมาณ 2552-2555 
- เปรียบเทียบระดบัการศกึษาของบคุลากร ปีงบประมาณ 2552-2555 
- เปรียบเทียบงบประมาณศนูย์บริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2542-2555 
- เปรียบเทียบโครงการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2544-2555 
- เปรียบเทียบจ านวนผู้ รับบริการ ปีงบประมาณ 2544-2555 
- เปรียบเทียบความพงึพอใจ ปีงบประมาณ 2552-2555 
- แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
- ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 1 เพื่อใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 1 (ผู้ รับบริการ) 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 1 (ความพงึพอใจ) 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 2 แบบไมแ่สวงหาก าไร 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 2 (เปรียบเทยีบงบประมาณ) 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 2 (ผู้ รับบริการ) 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 2 (ความพงึพอใจ) 
- งบประมาณเงินรายได้ ประเภทที ่3 แบบสร้างรายได้ 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 3 (ผู้ รับบริการ) 
- งบประมาณแผน่ดิน ประเภทที่ 3 (ความพงึพอใจ) 
- ข้อมลูด้านการบริการวิชาการแกส่งัคม 
- ข้อมลูด้านโครงการบริการวชิาการ 
- ข้อมลูด้านผู้ เข้าอบรม 
- ข้อมลูด้านความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
- ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจให้บริการบนเว็บไซต์ 

ด้ำนรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำน 
- แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการ (รอบ 9 เดือน)  
- ตวัชีว้ดัของหนว่ยงานตามแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- สรุปผลการด าเนินการจดัอบรมหลกัสตูรของศนูย์บริการวชิาการ 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการ สปชต.จ านวน 8 รุ่น 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรการพยาบาล 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรยทุธศาสตร์ 
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- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรนกับริหารระดบัต้น 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรนกับริหารระดบักลาง 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรนกับริการช านาญการ 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการชมุชนต้นแบบ 
- ข้อมลูผู้ เข้าอบรมโครงการ อ าเภอ มข.พฒันา 

 

ด้ำนกำรรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร (รอบ 9 เดือน) 
 
 ผลการด า เนินโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ  
พ. ศ.  2556 ภายใต้การด าเนินงานและประสานงานโดยศูนย์บริการวิชาการ    สามารถแบ่งตามภารกิจการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเป็น 3 ประเภทได้แก่   
 โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่ สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน-หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  มีจ านวนโครงการ
ทั้งสิ้นท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  131 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จ านวน 50  โครงการ และ
จะด าเนินการในไตรมาส  4  อีกจ านวน 81 โครงการ  ซึ่งประกอบด้วยชุดโครงการ 4 ชุดโครงการ  
  1) ชุดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 7,300,000 บาท มีจ านวนโครงการทั้งหมด 54 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส  1-3  จ านวน  20  
โครงการ และจะด าเนินการในไตรมาส  4 อีกจ านวน  34 โครงการ    
  2)  ชุดโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
1, 400,000 บาท มีจ านวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ด าเนินการในไตรมาส 1 -3   จ านวน 12 โครงการ และ 
จะด าเนินการในไตรมาส 4 อีกจ านวน 4 โครงการ    
  3) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,800,000 บาท มีจ านวน
โครงการทั้งหมด 49 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จ านวน 15 โครงการและจะด าเนินการในไตรมาส 4 อีก
จ านวน 34 โครงการ  
  4) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น  1, 500,000 บาท  
มีจ านวนโครงการทั้งหมด 12 โครงการ และด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3   จ านวน 3 โครงการ และจะด าเนินการในไตร
มาส 4 อีกจ านวน 9 
 โครงการประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยในปีงบประมาณ พ. ศ.  2556   (รอบ 
9 เดือน) มีจ านวน 2 หน่วยงาน งบประมาณให้ทั้งสิ้น 935, 200 บาท มีการด าเนินโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จ านวน 3  
 โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้   โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดท าหลักสูตรการอบรม 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการคือ 1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิ ภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยในปีงบประมาณ พ . ศ.  
2556 (รอบ  9  เดือน )  มีจ านวน  5 หน่วยงาน   จัดสรร งบประมาณให้ทั้งสิ้น11,986 , 7 45   บาท  มีการด าเนินโครงการ
ทั้ง หมด  11  โครงการ  โดย ด าเนินการในไตรมาส  1 -3   จ านวน 10  โครงการ และจะด าเนินการในไตรมาส 4 อีกจ านวน 
1 โครงการ   2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ.
2556 (รอบ 9 เดือน) ได้มีการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ทั้งสิ้น 2,397,500 บาท มีการด าเนินโครงการทั้งหมด 10 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3 จ านวน 10 โครงการ 
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โครงกำรประเภทท่ี 1 กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 
  
 การด าเนินโครงการประเภทที่ 1:  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณไปยัง คณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 19 คณะ/หน่วยงาน 131 โครงการ โดยจ าแนก
ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนโครงการและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินโครงการบริการวิ ชาการแก่สังคม ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน) 

ล ำดับ คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำร 

รวม 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
ผลงำนวิจัย 
ม.ขอนแก่น 

สู่ชุมชน 

โครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรกับ

ประเทศอนุภูมิภำคลุ่ม
น้ ำโขง 

โครงกำรชุมชน
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงกำรอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

1 คณะเทคโนโลย ี 2 - 1 - 3 
2 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1 - 1 - 2 
3 คณะวิทยาการจัดการ 1 3 1 - 5 
4 คณะวิทยาศาสตร ์ 13 - 7 - 20 
5 คณะนติิศาสตร ์ - - 1 - 1 
6 คณะเกษตรศาสตร ์ 10 2 10 - 22 
7 คณะมนุษยศาสตรฯ์ 2 2  - 4 
8 คณะแพทยศาสตร ์ - 1 2 - 3 
9 คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 2 2  - 4 
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 - 1 - 4 
11 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 3 - 8 - 11 
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 - 2 - 3 
13 คณะศึกษาศาสตร ์ - - 2 - 2 
14 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 7 2  - 9 
15 คณะเทคนิคการแพทย ์ - - 5 - 5 
16 คณะเภสัชศาสตร ์ 1 - - - 1 

17 
ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

- - - 12 12 

18 ศูนย์บริการวิชาการ 2 5 3 - 10 
19 วิทยาเขตหนองคาย 6 1 3 - 10 

รวม 54 18 47 12 131 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแสดงร้อยละของงบประมาณของศูนย์บริการวิชาการ 

 
ประเภทที่ 1:  กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม เพ่ือกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 
   
  จากแผนการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (รอบ 9 เดือน)  ประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ   สามารถด าเนิน
โครงการได้ตรงตามแผนการด าเนินโครงการทั้งหมดจ านวน 131  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  ในไตรมาส 1-3  จ านวน  50  
โครงการ  และจะด าเนินการในไตรมาส 4 อีกจ านวน 81 โครงการ โดยสถานภาพการด าเนินโครงการสามารถแบ่งตามชุด
โครงการได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 ตำรำงท่ี 2 แสดงสถานภาพการด าเนินโครงการประเภทท่ี 1: การให้บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อการใช้ 
                 ประโยชน์เชิงสาธารณะ (รอบ 9 เดือน) 
 

ชุดโครงกำร 
ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

ชุดที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยฯ 20 34 
ชุดที่ 2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ 12 4 
ชุดที่ 3 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 15 34 
ชุดที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 3 9 
รวม 50 81 
 

15,000,000 บ.  
49.47% 

935,200 บ.      
3.08% 

14,384,245 บ.  
47.44% 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการ
ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหา
ก าไร 

การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได ้
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แผนภูมิที่ 2 แสดงสถานภาพการด าเนินโครงการประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ   

  
ด้ำนงบประมำณ  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เป็นเงินท้ังสิ้น 15,000,000 บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 9 เดือน) ไปแล้วทั้งสิ้น 5,969,003.40 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามบาทสี่สิบ
สตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 39.79 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 1 :  การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
                 เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  

ชุดที ่ ชื่อชุดโครงกำร 

งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ได้รับจัดสรร  

ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ.2556 

ใช้จ่ำยจริง (บำท)  
(รอบ 9 เดือน) 

1 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่ชุมชน 

7,300,000 3,139,568.40 43.01 

2 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1,400,000 1,022,935 73.07 

3 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4,800,000 1,709,100 35.61 
4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 1,500,000 97,400 6.49 

รวม 15,000,000 5,969,003.40 39.79 

 
**หมายเหตุ ตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณได้มาจากการรายงานผลความก้าวหน้าโครงการฯ ของหัวหน้าโครงการ 
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แผนภูมิที่  3 แสดงผลงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 
                  ประเภทท่ี 1: การให้บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ      

  
 

เปรียบเทียบจ ำนวนผู้รับบริกำร 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้รับบริการของโครงการให้บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะ      
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 เปรียบเทียบระดับร้อยละควำมพึงพอใจกับควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบระดับร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของโครงการให้บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ      

 

ประเภทท่ี 2 :  กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบไม่แสวงหำก ำไร 

  ศูนย์บริการวิชาการได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น 
ๆ   โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดสรรงบด าเนินการ  จ านวนเงิน  935,200 บาท   และใช้จ่ายงบประมาณจ านวนเงินทั้งสิ้น 
867,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 
 
ตำรำงที่ 4 แสดงการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร จ าแนกตามโครงการ 
 

ล ำดับ คณะ/หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 1 
2 เทศบาลต าบลนาอ้อ  1 
3 ศูนย์บริการวิชาการ 1 

รวมท้ังสิ้น 3 
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สถำนภำพกำรด ำเนนิโครงกำร 
 
  โครงการประเภทที่  2 : การให้บรกิารวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร มีการด าเนินโครงการตามแผนการ
ปฏิบัติการทั้งสิ้น 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100              
งบประมำณ  
                     ศูนย์บริการวิชาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ   โดย
หน่วยงานต่างๆ ได้จัดสรรงบด าเนินการ  ทั้งสิ้น  935,200 บาท   และใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 867,987 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 92.81 
 
ตำรำงที่  5   แสดงงบประมาณทีด่ าเนินการและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 2:  การให้บริการวิชาการ 
                       แบบไม่แสวงหาก าไร จ าแนกตามโครงการและงบประมาณ 

ชุดที ่ ชื่อชุดโครงกำร 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
งบด ำเนินกำร ใช้จ่ำยจริง (บำท) 

1 โครงการพิพิธภณัฑ์ชุมชนนาอ้อ 350,000 323,250 92.35 

2 ระบบสาสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อบต.ห้วยส าราญ 400,000 391,465 97.86 
3 โครงการก้าวยา่งบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา

อาเซียนจากไทยสู่ สปป.ลาว 
185,200 153,272 82.86 

รวม 935,200 867,987 92.81 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงงบประมาณการค่าใช้จ่าย และใช้จ่ายจริง โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
                                   ประเภทที ่2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  
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ประเภทท่ี 3: กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้ 
   
  จากผลการด าเนินโครงการประเภทที่  3:  การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก  มีจ านวนโครงการทั้ง หมด 11 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1-3  
จ านวน  10  โครงการ  และจะด าเนินการในไตรมาส  4 อีกจ านวน 1 โครงการชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ   มีจ านวนโครงการทั้งหมด  10 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด  10  
โครงการ         
         
ตำรำงที่ 6 แสดงจ านวนโครงการและหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
                 ประเภทท่ี  3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได ้
 

ล ำดับ คณะ/หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร 

1 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 7 
2 สภาการพยาบาล 10 
3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 
4 สมาคมขา้ราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 1 
5 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 2 

รวม 21 
 
 
ด้ำนงบประมำณ  
 
      ศูนย์บริการวิชาการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม  ประเภทท่ี  3 
: การให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบสร้างรายได้  ซึ่งจากการด าเนินโครงการในรอบ 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  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  ท้ังสิ้น  11,986,745 บาท  และใช้จ่ายงบประมาณไป
แล้วทั้งสิ้น  9,890,905.16  บาท  คิดเป็นร้อยละ 82.51   ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ ได้รับค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   2,397,500  บาท และ
ใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น จ านวน 1,767,549.23  บาท คิดเป็นร้อยละ  73.72  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่  7 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวชิาการแบบสรา้งรายได ้
 

                 
ชุดที ่

ชื่อชุดโครงกำร 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ งบด ำเนินกำร 
 

ใช้จ่ำยจริง 
(บำท) 

1 
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพือ่เสริมสรา้ง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

11,986,745 9,890,905.16 82.51 

2 
การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ 

2,397,500 1,767,549.23 73.72 

รวม 14,384,245.45 11,658,454.39 81.05 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 แสดงงบประมาณด าเนินการ และใช้จ่ายจริงของการให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ (รอบ 9 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 

ชุดที่ 1 

ชุดที่2 

รวม 

11,986,745 บ. 

2,397,500 บ. 

14,384,245.45 บ. 

9,890,905.16 บ. (82.51%) 

1,767,549.23 บ. (73.72%) 

11,658,454.39 บ. 
(81.05%) 

2,095,839.84 บ. (17.49%)  

629,950.77 บ.  (26.28%) 

2,725,791.60 บ. (18.95%)  

คงเหลือ 

ใช้จ่ำยจริง 

งบด ำเนินกำร 
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เปรียบเทียบจ ำนวนผู้รับบริกำร 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้รับบริการของโครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได ้

    

 เปรียบเทียบระดับร้อยละควำมพึงพอใจกับควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 

 แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทยีบระดบัร้อยละความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ของโครงการประเภทท่ี 3: การใหบ้ริการวิชาการแบบสรา้งรายได ้

 
 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ภำพรวม 

845 คน 
730 คน 

1,575 คน 

853 คน 799 คน 

1,652 คน 

แผน 

ผล 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ภำพรวม 

93.82% 
86.68% 90.25% 

2.92% 

29.34% 

16.13% 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 

ร้อยละควำมไม่พึงพอใจ 

53 



รายงานผลการด าเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2556                                 หนา้ 30 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ  
 
ด้ำนบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552-2555 

 
 
บุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552-2555 
 

 
 
 ด้ำนงบประมำณ เปรียบเทียบงบประมำณเงินแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้  
 
ระหว่างปีงบประมาณ 2541-2555  
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เปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำร จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2554-2555 
 

 
 
เปรียบเทียบจ ำนวนผู้รับบริกำร ระหว่ำงปีงบประมำณ 2544-2555 
 

 
 
เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมงบประมำณ  
ระหว่ำงปีงบประมำณ 2552-2555 
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ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำน 
โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน (ตำมข้อตกลงกำรจ้ำง) 
 
 
 

 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำร 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สปชต.) ประจ ำปีงบประมำณ 2556 

รุ่น 
จ ำนวนผู้เข้ำอบรม

(คน) 
ก ำหนดกำรจัดอบรม ก ำหนดส่งรำยงำน 

รุ่นที ่1 96 วันท่ี 7-12 ม.ค.2556 ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันท่ี 27 ม.ค. 2556 
จ านวนเงินท้ังสิ้น 1,517,389 บาท 

รุ่นที่ 2 103 วันท่ี 14-19 ม.ค. 2556 
ส่งรายงานงวดที่ 2 วันท่ี 1 ม.ีค.2556
จ านวนเงินท้ังสิ้น 1,517,389 บาท 

รุ่นที่ 3 106 วันท่ี 4-9 ก.พ. 2556 
รุ่นที่ 4 100 วันท่ี 11-16 ก.พ. 2556 
รุ่นที่ 5 102 วันท่ี 22 ก.พ.-2 มี.ค. 2556 

ส่งรายงานงวดที่ 3 วันท่ี 1 เม.ย.2556
จ านวนเงินท้ังสิ้น 1,517,389 บาท 

รุ่นที่ 6 98 วันท่ี 4-9 ม.ีค. 2556 
รุ่นที่ 7 102 วันท่ี 11-16 มี.ค. 2556 
รุ่นที่ 8 90 วันท่ี 1-6 ก.ค. 2556 ส่งรายงานวันท่ี 26 ก.ค.2556 

จ านวนเงินท้ังสิ้น 1,365,870 บาท 
รวม 797   

   
  ส่วนสารสนเทศได้จัดท ารายงานโครงการ สปชต. ประจ าปีงบประมาณ 2556 แล้วเสร็จตามก าหนดการจ้าง 
และส่งให้คณะกรรมการของส านักงาน ก.พ.เพื่อตรวจรับภายใน 20 วัน จ านวน 10 เล่ม/รุ่น และจัดท าท าเนียบรุ่นจ านวน 100 
เล่ม/รุ่น พร้อมบันทึกข้อความขอความอนุมัติงบประมาณค่าด าเนินงาน   
   

 
รูปเลม่รายงาน 

 
รูปเลม่ท าเนียบรุ่น 
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ด้ำนปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนงำน 
กำรรวบรวมสื่อกำรเรียนรู้ (Open Courseware)  
   
  ส่วนสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรวบรวมสื่อการเรียนรู้  (Open courseware) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบให้บริการวิชาการบนเว็บไซต์ โดยการก ากับดูแลของ รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่วนสารสนเทศได้ประสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ เพื่อน าบทสัมภาษณ์นักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ “ประตู่ มข.สู่ชุมชน” มารวบรวมและน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบ E-book ปัจจุบันเริ่ม
ด าเนินการไปแล้วจ านวน 23 เรื่อง ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 10  

การดูแลอาการปวดหลังอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 

 
ตอนท่ี 8  

ทันตกรรมฟันเทียมหรือฟันปลอม 

 
ตอนท่ี 7  

ทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

ทันตสาธารณสุข 

 
ตอนท่ี 6  

ปัญหาและทางออกของการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่น 

 
ตอนท่ี 5  

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 
ตอนท่ี 4  

การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 

 
ตอนท่ี 3  

คลินิกฟ้ืนฟูใบหน้าและขากรรไกร 

 
ตอนท่ี 2 

ยารักษาโรคผิวหนังในฤดฝูน 

 
ตอนท่ี 1 

การป้องกันและดูแลรักษาปศุสตัว์ 
ในฤดูฝน 
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ด้ำนจัดท ำหลักฐำนประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ศูนย์บริกำรวิชำกำร ประจ ำปี2555 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้ 

- จดัท าแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
- จดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ ตามพนัธกิจ 
- จดัท าการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
- น าผลการประเมินความพงึพอใจ ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

   
  การจัดท าหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริการวิชาการในตัวช้ีวัดที่ 7.3 จึงเป็นการ
ปฏิบัติงานหลักของส่วนสารสนเทศด้านต่าง ๆ เมื่อได้ปฏิบัติผู้รับผิดชอบจะเก็บหลักฐานในรูปแบบไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการประเมินดังกล่าว การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานรอง จึงมีความจ าเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เพือ่ยืนยันให้เห็นว่าได้มีการปฏิบัติงานนั้น ๆ จริง ดังนั้นในการตรวจประเมินคุณภาพภายในการมีความพร้อมของหลักฐานใน
ทุกตัวช้ีวัดจึงเป็นเรื่องส าคัญ  แต่หากมีการเก็บหลักฐานการปฏิบัติงานในทุกด้านก็จะสามารถสร้างความพร้อมเพื่อเตรียมรับ
การกระเมินคุณภาพภายในของศูนย์บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากการเตรียมหลักฐานประกอบตัวช้ีวัดที่ 7.3 
แล้ว ส่วนสารสนเทศได้จัดท าระบบประเมินและประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2555 
นี้ โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของกรรมการประเมิน และส่วนของเจ้าหน้าท่ี ดังนี ้
ตัวอย่ำงระบบประเมินและประกันคุณภำพ 
 
สรุปกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 (ระหว่ำง 1 พฤศจิกำยน 2555 ถึง 30 เมษำยน 2556) 
 

ว-ด-ป กิจกรรม 
7 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมดุสติา 
8 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมดุสติา 
9 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมดุสติา 

 เครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ รุ่นที่ 1 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
10 พฤศจิกายน 2555 เครื่องมือประเมินสมรรถนะฯ รุ่นที่ 1 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
12 พฤศจิกายน 2555 นิเทศ #รุ่น 9 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม ่
13 พฤศจิกายน 2555 นิเทศ #รุ่น 9 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม ่
15 พฤศจิกายน 2555 นิเทศ #รุ่น 10 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม ่
16 พฤศจิกายน 2555 นิเทศ #รุ่น 10 โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม ่
18 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติา 
19 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติา 

 Risk # รุ่น18 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
20 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติา 

 อบรมหลักสูตร Risk management  รุ่น18 โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
21 พฤศจิกายน 2555 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติา 
22 พฤศจิกายน 2555 บันทึก รุ่น 5 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
23 พฤศจิกายน 2555 บันทึก  รุ่น 5 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
26 พฤศจิกายน 2555 บันทึก รุ่น 6 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ 
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ว-ด-ป กิจกรรม 
27 พฤศจิกายน 2555 บันทึก รุ่น 6 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม ่

3 ธันวาคม 2555 สอบสัมภาษณล์ูกจ้างช่ัวคราวโครงการ ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
4 ธันวาคม 2555 ประชุมกรรมการประจ าศูนย ์ครั้งท่ี 1/56 ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
11 ธันวาคม 2555 ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ -ณ  จ. กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุร ี 
12 ธันวาคม 2555 ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ณ  จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี  
13 ธันวาคม 2555 ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ณ จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี  
14 ธันวาคม 2555 ศึกษาดูงาน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ณ จ.กาญจนบุรี - ราชบุรี - เพชรบุรี  
17 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
18 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติา 
19 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดุสติา 
19 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 อบรมเภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมดสุิตา 
20 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ  ห้องประชุมดสุิตา 
21 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 3 ณ  ห้องประชุมดสุิตา 
22 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
23 ธันวาคม 2555 โครงการประกวดสุนทรพจน์โดยนกัศึกษาชาวต่างชาติ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
7 มกราคม 2556 สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
8 มกราคม 2556 สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
9 มกราคม 2556 สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
10 มกราคม 2556 สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
11 มกราคม 2556 สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
12 มกราคม 2556 สปชต. 1/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
14 มกราคม 2556 สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
15 มกราคม 2556 สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
16 มกราคม 2556 สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
17 มกราคม 2556 สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
18 มกราคม 2556 สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
19 มกราคม 2556 สปชต. 2/2556 - จ.ขอนแก่น - อุดรธานี - หนองคาย 
28 มกราคม 2556 อบรมเภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 4 พิธีปิด ณ  ห้องประชุมดุสิตา 
29 มกราคม 2556 อบรมเภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 4 พิธีปิด ณ  ห้องประชุมดุสิตา 
30 มกราคม 2556 อบรมเภสัชกรรมปฐมภูม ิรุ่นที่ 2 ระยะที่ 4 พิธีปิด ณ  ห้องประชุมดุสิตา 
4 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย 
5 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย 
6 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย 
7 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย 
8 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย 
9 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 3/2556 - จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี จ.หนองคาย 
11 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
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ว-ด-ป กิจกรรม 
12 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
13 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
14 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
15 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
16 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 4/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
25 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
26 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
27 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
28 กุมภาพันธ์ 2556 สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 

1 มีนาคม 2556 สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
2 มีนาคม 2556 สปชต. 5/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
4 มีนาคม 2556 ประชุมกรรมการอ านวยการ การประชุมวิชาการก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซยีน 

ณ ห้องมณีเทวา ศูนย์บริการวิชาการ 
5 มีนาคม 2556 สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
6 มีนาคม 2556 สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคา 
7 มีนาคม 2556 สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 

 

8 มีนาคม 2556 สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
9 มีนาคม 2556 สปชต. 6/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
11 มีนาคม 2556 สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 

 

12 มีนาคม 2556 สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
13 มีนาคม 2556 สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
14 มีนาคม 2556 สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
15 มีนาคม 2556 สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
16 มีนาคม 2556 สปชต. 7/2556 - จ.ขอนแก่น, จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย 
27 มีนาคม 2556 การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซยีนฯ  

ณ โรงแรมราชาวดรีีสอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
28 มีนาคม 2556 การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซยีนฯ 

โรงแรมราชาวดี รสีอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
29 มีนาคม 2556 การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซยีนฯ  

โรงแรมราชาวดี รสีอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
30 มีนาคม 2556 การประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซยีนฯ 

โรงแรมราชาวดี รสีอร์ท จ.ขอนแก่น และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
4 เมษายน 2556 งานพระราชทานปรญิญาบตัร 55 ณ หอกาญจนาภิเษก มข 
5 เมษายน 2556 สัมภาษณ ์NEC ณ โรงแรมเลยพาวิลเลีย่น 
25 เมษายน 2556 เดินทางไปอุดร โครงการ บ่มเพาะ  
26 เมษายน 2556 เปิดอบรม NEC ที่จ.เลย 
27 เมษายน 2556 เปิดอบรม NEC ที่จ.เลย 
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สรุปกำรปฏิบัติงำนของส่วนสำรสนเทศ 
(ระหว่ำง 1 พฤศจิกำยน 2555-30 เมษำยน 2556) 
 

วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ กิจกรรม 

1 พฤศจิกายน 2554 ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2554 

2 พฤศจิกายน 2554 ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

2 พฤศจิกายน 2554 ให้บริการระบบ Server Center ภายในองค์กร 

3 พฤศจิกายน 2554 การใช้ระบบปฏิบัติงานภายใน เช่น ระบบพัสดุ  ระบบรายงานการเงิน 

3 กุมภาพันธ์ 2555 ตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ เช่น  การน าข้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ  
ขึ้นเว็บไซต์ 

7 พฤศจิกายน 2554 มอบหมายงานให้กับบุคลากรในส่วนสารสนเทศ 

8 พฤศจิกายน 2554 พัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

7 พฤศจิกายน 2554 เก็บข้อมูลด้านผู้อบรมเพื่อน ามาพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม 

7 พฤศจิกายน 2554 ออกแบบระบบปฏิบัติงานระบบแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ 

7 พฤศจิกายน 2554 ออกแบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม 

4 พฤศจิกายน 2554 ประชุมส่วนสารสนเทศประจ าเดือนพฤศจิกายน 

8 พฤศจิกายน 2554 สนับสนุนโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์สัญจร 

15 พฤศจิกายน 2554 ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงศูนย์บริการ
วิชาการ" 

1 มีนาคม 2555 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่วนสารสนเทศ(รอบ6เดือน) 

1 มีนาคม 2555 จัดท า PD , PF  

25 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยสะหวัดนะเขตมาศึกษาดูงาน 

30 มกราคม 2555 ประชุมหัวหน้าส่วน 

31 มกราคม 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (PDCA) 

31 มกราคม 2555 ประชุมด้านการจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการ 

5 มกราคม 2555 บุคลากรไปอบรมหลักสูตร Mcore 101 

11 มกราคม 2555 บุคลากรไปคุมสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 

5 กุมภาพันธ์ 2555 ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเครือข่ายช่วยภัยน้ าท่วมท่ีจ.อยุธยา 

23 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมกรรมการติดตามตัวช้ีวัด ครั้งท่ี 1 

16 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมโครงการ NEC ครั้งท่ี 1 

10 มีนาคม 2555 ร่วมจัดอบรมโครงการ อปท. จ.เลย 

2 มีนาคม 2555 ออกแบบฐานข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ 

5 มีนาคม 2555 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าส่วน 

27 เมษายน 2555 ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้าส่วน 
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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 ประจ าปี 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 จัดท า PD, PF  

22 สิงหาคม 2555 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่วนสารสนเทศ 

23 สิงหาคม 2555 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่วนสารสนเทศ 

24 สิงหาคม 2555 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่วนสารสนเทศ 

27 สิงหาคม 2555 ให้บริการระบบสารสนเทศศูนย์ 

28 สิงหาคม 2555 ให้บริการระบบสารสนเทศศูนย์ 

30 สิงหาคม 2555 จัดท าคู่มือสารสนเทศประจ าปี 2555 

24 ตุลาคม 2555 เดินทางร่วมกับผอ.ไปจ.ยะลาเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

21 ตุลาคม 2555 ประชุมการพัฒนาองค์กร(OD)ศูนย์บริการวิชาการ 

26 ตุลาคม 2555 ประชุมหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าส่วน 

20 ตุลาคม 2555 ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 

9 ตุลาคม 2555 ร่วมโครงการGMSเดินทางไปจ าปาสักสปป.ลาว 

2 ตุลาคม 2555 อบรมเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
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วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ กิจกรรม 

10 ตุลาคม 2555 ประชุมหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

1 ธันวาคม 2555 เผยแพร่รายงานประจ าปี 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 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 1/2556 

11 กุมภาพันธ์ 2556 สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมการใช้ 3G 

4 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556 

5 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556 

6 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556 

7 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556 

8 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556 

11 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 2/2556 

12 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556 

13 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556 

14 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556 

15 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556 

16 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 3/2556 

18 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2556 

19 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2556 

20 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 4/2556 

21 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556 

23 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556 

25 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556 

26 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556 

27 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556 

28 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 5/2556 

5 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 
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วัน-เดือน-ปีที่ปฏิบัติ กิจกรรม 

6 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 

7 กุมภาพันธ์ 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 

11 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 

12 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 

13 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 

14 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 6/2556 

15 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556 

18 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556 

19 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556 

20 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556 

21 มีนาคม 2556 จัดท ารายงานโครงการ สปชต.รุ่นที่ 7/2556 

4 มีนาคม 2556 ประชุมเตรียมงานอบรมวิชาการ 

13 มีนาคม 2556 ประชุมอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสายสนับสนุน 

21 มีนาคม 2556 เป็นกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาสายสนับสนุน 

25 มีนาคม 2556 ประชุมกรรมการด าเนินการข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

27 มีนาคม 2556 จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

23 เมษายน 2556 ประชุมติดตามความเสี่ยงศูนย์ รอบ 6 เดือน 

26 เมษายน 2556 ประชุมกรรมการประสานงาน 

22 เมษายน 2556 จัดท าแผนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศ 

22 เมษายน 2556 ประชุมติดตามการปฏิบัติงานส่วนงานสารสนเทศ 

22 เมษายน 2556 จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส่วนสารสนเทศ 

22 เมษายน 2556 มอบหมายงานออกแบบระบบปฏิบัติงาน"แบบฟอร์มรับส่งไปรษณีย์" 
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กำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร   
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร เลขที่ค ำสั่ง 

ค ำสั่งศูนย์บริกำรวิชำกำร  
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัโครงการส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม (กิจกรรมปีใหม่ และสานสัมพันธ์เครือข่าย
สื่อมวลชน 2556 และมอบห้องปฐมพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ 85 พรรษา) 

ค าสั่งที่ 107/2555 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและอนุกรรมการ
โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ค าสั่งที่ 108/2555 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการบริการวิชาการกับ
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 

ค าสั่งที่ 109/2555 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ สปชต. ค าสั่งที่ 273/2555  ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2556 
ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งเดิม  
 แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 14 ประจ าปี 
2555 

ค าสั่งที่ 2613/2555 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคา 2555 

 แต่งตั้งเรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม “การ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคม” 

ตามค าสั่งที่  92/2555 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2555  
 

 แต่งตั้งกรรมการประสานงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจและ
หัวหน้าส่วนศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ตามค าสั่งที่  95/2555ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 

 แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ งานแสดงเทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งท่ี 14 ประจ าปี 2555 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี 2613/2555 
ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและอนุกรรมการ
โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 (อนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและ
ติดตามประเมินผล) 

ค าสั่งที่ 41/2555 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด
ด้านประกันคณุภาพศูนย์บริการวชิาการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ค าสั่งที่ 6/2555 
ลงวันท่ี 30 มกราคม 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าค าของบประมาณเงินรายได้
ศูนย์บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2556 

ค าสั่งที่ 8/2555 
ลงวันท่ี 30 มกราคม 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขอ้ตกลงการปฏบิัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 

ค าสั่งที่ 2/2555 
ลงวันท่ี  9 มกราคม 2555 

 ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การพัฒนา
และปรับปรุงองค์การตามกระบวนการ PDCA และการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ ์Ecpe 

ค าสั่งที่ 3/2555 
ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร เลขที่ค ำสั่ง 

 การจัดโครงสร้างการบริหารศูนยบ์ริการวิชาการ ค าสั่งที่ 14/2555 
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 

 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู ้
(Knowledge Management :KM)ศูนย์บริการวิชาการ 

ค าสั่งที่ 18/2555 
ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2555 

 
ประชุม/อบรม/สัมมนำ 
ล ำดับ

ที ่
หลักสูตร/โครงกำร 

วัน  เดือน  ปี 
ที่เข้ำประชุม อบรมฯ 

หน่วยงำนที่จัด 

 ประชุมกรรมการประสานงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้า
ส่วน  

6 ธันวาคม .2555 
 

ศูนย์บริการวิชาการ 

 ประชุมการพัฒนาระบบการควบคมุภายในและการบริหาร
ความเสีย่งศูนย์บริการวิชาการ 

23 เมษายน 2556 ศูนย์บริการวิชาการ 

 ประชุมกรรมการการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management:KM) การด าเนินงานด้านก ากับดูแลองค์กร
ที่ดีและการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณศูนย์บริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2556 

7 ธันวาคม 2555 ศูนย์บริการวิชาการ 

 ประชุมอนุกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนฯ 

13 มีนาคม 2556 ห้องประชุมสารสิน 

 ประชุมกรรมการด าเนินงานข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

25 มีนาคม 2556 ศูนย์บริการวิชาการ 

 ฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องค าแนะน า  
12 ประการส าหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน  
โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  

15 มีนาคม 2556 ห้องประชุม  
พล.ต.อ.เภาสารสิน  
(MBA) 
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ด้ำนส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
 

  ส่วนสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อ
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนสารสนเทศจึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศ ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบประเมิน 

 จากแบบประเมินผลความพึงพอใจออนไลน์ ที่ส ารวจระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 มีผู้ท าแบบ
ประเมิน จ านวน 37 คน จากบุคลากรที่ได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูล 42 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10 ซึ่งจากการท าแบบประเมินผล
ความพึงพอใจ มีข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน ดังนี้ 

1.1 เพศ 
จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 37 คน พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73  

เป็นเพศหญิงจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 62.17 รายละเอียดดังตารางแผนภูมิที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ   

    
     

11 
26 

39.73 
62.17 

รวม 37 100.00 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

 
 
 

29.73% 

62.17% 

ชาย 

หญิง 
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1.2  อำยุ 
  

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 37 คน พบว่า อยู่ในช่วงอายุ 15 – 30 ปี มากที่สุด จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 รองลงมาคือ อายุ 
31–40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41  ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 แสดงร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน ร้อยละ 
อำย ุ   
15 –       
 1 –       
 1 – 5     
51          

20 
5 
10 
2 

54.05 
13.51 
27.03 
5.41 

รวม 37 100.00 
 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 
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1.3 กำรศึกษำสูงสุด 
 

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 37 คน พบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
มากที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 67.57 รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.62  
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 67.57 และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางแผนภูมิที่ 3 

ตำรำงที่ 3 แสดงร้อยละของการศกึษาของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน ร้อยละ 
กำรศึกษำ   
                  
                       
                      
                

4 
25 
8 
0 

10.81 
67.57 
21.62 
0.00 

รวม 37 100.00 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 
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1.4 สังกัดหน่วยงำน 
 

 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  จ านวน 37 คน พบว่า เป็นสังกัดกลุ่มภารกิจอ านวยการ มากที่สุด 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 รองลงมาคือ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตำรำงที่ 4 แสดงร้อยละประเภทต าแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน ร้อยละ 
สังกัดหน่วยงำน   
กลุม่ภารกิจอ านวยการ 
กลุม่ภารกิจบริการวชิาการ 

29 
8 

78.38 
21.62 

รวม 37 100.00 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละประเภทต าแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
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2. ข้อมูลควำมถี่ในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

 

จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 37 คน พบว่า ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ มากกว่า 15 ครั้ง/
สัปดาห์ มากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05 รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 
29.73 และน้อยกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางแผนภูมิที่ 5 

 

 
3. ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมลูสารสนเทศ ผู้ตอบแบบประเมินได้แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  โดยจ าแนกเป็น 5ด้าน ดังนี ้ 1) 
ด้านการใช้ระบบสาสรสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 2) ด้านการบริการเว็บไซต์ 3) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4) 
ด้านการบริการข้อมลู 5) ด้านการออกแบบเว็บไซต ์
 

เกณฑ์ค่าคะแนนท่ีใช้การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 - 4.00 มีค่าความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 มีค่าความพึงพอใจในระดับ “มาก” 

ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 มีค่าความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง”  
 
โดยสรุปภาพรวมทั้งหมดของโครงการ  พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   “มากที่สดุ”  

(  = 2.64) หรือคิดเป็นร้อยละ 87.88 ดังตารางที ่6 
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ตำรำงท่ี 6 แสดงความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

หัวข้อวิชำ 

ระดับควำมเหมำะสม 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ย 
X  

S.D. ระดับ จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

ด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

1. ความเร็วในการใช้งาน
เครือข่าย 

15 คน 
(40.54) 

21 คน 
(56.76) 

1 คน 
(2.70) 

2.38 0.55 มาก 

2.  การจัดระเบียบของข้อมูล 21 คน 
(56.76) 

14 คน 
(37.84) 

2 คน 
(5.41) 

2.51 0.61 มากที่สุด 

3.  การรับปัญหาและแกไ้ขปัญหา
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 

ด้านการบริการเว็บไซต์  

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ      ตรงกับ
ความต้องการ 

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. การจัดล าดับของข้อมูลและ
ข่าวสารตา่ง ๆ 

28 คน 
(75.68) 

9 คน 
(24.32) 

- 2.76 0.43 มากที่สุด 

5. ความทันสมัยของข้อมูลและ
ข่าวสารตา่ง ๆ 

28 คน 
(75.68) 

9 คน 
(24.32) 

- 2.76 0.43 มากที่สุด 

6. ความสะดวกรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูลและข่าวสารตา่ง ๆ 

21 คน 
(56.76) 

16 คน 
(43.24) 

- 2.57 0.50 มากที่สุด 

7. ความเร็วในการเข้าถึงข้อมลู 26 คน 
(70.27) 

11 คน 
(29.73) 

- 2.70 0.46 มากที่สุด 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของส่วนสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2556                                 หนา้ 49 

หัวข้อวิชำ 

ระดับควำมเหมำะสม 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ย 
X  

S.D. ระดับ จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

จ ำนวน 
ร้อยละ 

 

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
1. ข้อมูลข่าวสารสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

24 คน 
(64.68) 

13 คน 
(35.14) 

- 2.65 0.48 มากที่สุด 

2. เป็นแหล่งความรู้และน าไป
อ้างอิงได้ 

30 คน 
(81.08) 

7 คน 
(18.92) 

- 2.81 0.40 มาก 

ด้านการบริการข้อมลู 
1. การให้บริการน าเข้าข้อมูลบน
เว็บไซต ์

24 คน 
(64.86) 

13 คน 
(35.14) 

- 2.65 0.48 มากที่สุด 

2. การให้บริการแกไ้ขปรับปรุง
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

28 คน 
(75.68) 

9 คน 
(24.32) 

- 2.76 0.43 มากที่สุด 

3. การให้บริการของเจ้าหนา้ที่ส่วน
สารสนเทศ 

30 คน 
(81.08) 

7 คน 
(18.92) 

- 2.81 0.40 มากที่สุด 

1. เว็บไซต์มรีูปแบบทันสมัย
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 

รวมเฉลี่ย 64.46 34.73 0.81 2.64 0.28 มากที่สุด 
   

 จำกตำรำงที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ   พบว่า ผู้เข้าอบรม
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”    (  = 2.64) โดยเรียงล าดับจากคะแนน

มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1) มี 2 หัวข้อดังนี้ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ (  = 2.81) และเป็นแหล่ง
ความรู้และน าไปอ้างอิงได้ (  = 2.81) 2) รูปแบบตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย (  = 2.78) 3) มี 3 หัวข้อดังนี้ การจัดล าดับของ
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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
น าไปใช้ประโยชน์ได้ (  = 2.65) และการให้บริการน าเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ (  = 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) 

ข้อเสนอแนะ 
กำรใช้บริกำรสำรสนเทศ ศูนย์บริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี 2556 

 

1. ควรจะขยายขนาดของหลักสตูร/ข้อมลูข่าวที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาใช้ให้มีขนาดใหญ่และน่าสนใจ 

2. ควรเก็บข้อมูลบริการบุคลากรไว้ในส่วนงาน 

3. ควรเพิ่มการจดัระเบียบของข้อมูล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

ปรับปรงุขอ้มลูพื้นฐาน

ปรับปรงุขอ้มลูของสว่นงานตา่ง ๆ

ปรับปรงุขนาดของหนา้ขา่วใหเ้หมาะสม

จัดระเบยีบขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู่

ก าหนดรปูแบบการใหบ้รกิารน าขอ้มลูของสว่นงานตา่ง ๆ ขึน้เว็บไซต์

ปรับปรงุขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ

ปรับปรงุหนา้ฟอรม์หลกัใหง้า่ยกับการใชบ้รกิาร

จัดระเบยีบขอ้มลูใหเ้ป็นหมวดหมู่

ส ารองขอ้มลูทุกเดอืน

ตรวจเชค็ไวรัส

การจัดท าระบบฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญ

พัฒนาระบบคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย (Network)

ไตรมาส3 ไตรมาส 4กิจกรรม

การจัดท าเว็บไซต์

 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สว่นสารสนเทศ

โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส2
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ส่วนที่ 3 
ภำพแสดงกำรด ำเนินงำนของส่วนสำรสนเทศ 

 
- ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ 
- ระบบปฏิบตัิงานภายใน 
- ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ภายใน (Network) 
- เว็บไซต์ศนูย์บริการวชิาการ 
- ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ 
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1. ระบบปฏิบัติงำนที่ให้บริกำรในปีงบประมำณ 2556 
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2. ระบบประเมินและประกันคุณภำพ ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
 

 
ส่วนที่ 1 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย รายละเอียดของตัวช้ีวัด และไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ
ประเมินเรียกไฟล์มาตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 2 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
 

 
 
 
 
 
  ปัจจุบันส่วนสารสนเทศก าลังออกแบบระบบปฏิบัติงานเพื่อสนับการปฏิบัติงานของส่วนบริหารและธุรการ 
ได้แก่ ระบบไปรษณีย์ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบระบบ 
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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  
 

 
 

 

http://www.uac-kku/
http://home.kku.ac.th/uac
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6. ด้ำนงำนสำรบรรณ 
 

 ส่วนสารสนเทศได้น าระบบจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้ในส่วนงาน เพื่อบริหารจัดการงาน  
สารบรรณของส่วนสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้อย่างเป็นระบบ  
โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานท าหน้าท่ีลงรับหนังสือรับเข้า และส่งออก ตามระเบียบสารบรรณ ดังนี้ 

  



7. ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจให้บริกำรบนเว็บไซต์ 
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ภำคผนวก 
 

- โครงสร้างการปฏิบตัิงานของสว่นสารสนเทศ 
- แบบส ารวจความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
- แบบฟอร์มปฏิบตัิงาน 
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของส่วนสำรสนเทศ 

 
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 

รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

 
นายธวัช รัตนมนตร ี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
บุคลำกรส่วนสำรสนเทศ 

 
นางวิภาดา  มีแวว 

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

  
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

นักสารสนเทศ 
นางสาวเบญจมาศ เหม็โพธ์ิ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานสว่นสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2556 (รอบ 2) หน้า 66 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำรสำรสนเทศ ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี 2555 
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