บทสรุปผู้บริหาร
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553 เป็นรายงาน
ผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
องค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุก
รูปแบบที่ถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการส่งเสริมและดาเนินการ
ถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน และ
ในปี ง บประมาณ 2553 นี้ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ ด าเนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
จานวนทั้งสิ้น 157 โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 29,519,309.44 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน
หนึ่ ง หมื่ น เก้ า พั น สามร้ อยเก้า บาทสี่ สิบสี่ สตางค์ ) ผู้ เ ข้ า รั บบริ การทั้ ง สิ้ น 535,354 คน มี ค่ า เฉลี่ ย
ความพึงพอใจรวมเท่ากับร้อยละ 87.65 แยกออกเป็น งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ งบประมาณ
ทั้ ง สิ้ น 12,678,509.44 บาท (สิ บ สองล้ า นหกแสนเจ็ ด หมื่ น แปดพั น ห้ า ร้ อ ยเก้ า บาทสี่ สิ บ สี่ ส ตางค์ )
จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,536 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.70 และงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป งบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจานวนทั้งสิ้น 138 โครงการ
งบประมาณทั้ งสิ้ น 16,593,800 บาท (สิ บ หกล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่ นสามพั น แปดร้อ ยบาทถ้ว น) จ านวน
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 533,818 คน ความถึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 86.59

ปั จจุบัน ศู น ย์บ ริ การวิ ชาการ ได้ข ยายขอบเขตการบริ การวิ ช าการให้ กว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น
ทั้งด้านการจัดฝึก อบรม การบริการวิชาการและข่าวสาร การให้คาปรึกษาแนะนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การจัดทาโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่มรูปแบบการบริการ
วิชาการแก่สังคมผ่า นระบบอินเตอร์เน็ต และมีการพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบทันสมัยยิ่งขึ้ น
อีกทั้งมีแผนการพัฒนาการใช้ สื่อบริการชุมชนในรูปแบบต่างๆ รายงานผลการดาเนิน งานศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) โดยศูนย์บริการ
วิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Core Business) การให้บริการวิชาการแก่สังคมแบ่งออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า เป็นการให้บริการวิชาการโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2) การให้บริการวิชาการแบบไม่มุ่งผลกาไร 3) การให้บริการ
วิชาการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งภารกิจที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิ ทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งการดาเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาสาเร็จได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรศู นย์บริ การวิชาการทุกคนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมผลักดัน และสนับสนุ น
ให้ภารกิจหลักด้านบริการวิชาการแก่สังคมประสบความสาเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้

คานา
ศูนย์บริการวิชาการ เป็ นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลัก
ด้า นการบริ การวิ ชาการสั ง คม โดยการให้บริ การในรู ป ของการจัดการอบรม ประชุ ม สั ม มนา การจั ด
นิทรรศการ ตลอดจนการบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นภารกิจด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้ขยายการให้บริการ
ไปยังประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ในการดาเนินงานรอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30
กันยายน 2553) ศูนย์บริการวิชาการได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ข้อ คือ 1) ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งในแง่ของการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน (Impact on community) 2) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิ จพอเพียง (Community model) และ3) ผลงานการบริการ
วิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนภาครัฐ และภาคเอกชน (Community participation)
ศูน ย์บริ การวิ ชาการได้แ บ่ง ส่ วนราชการภายใต้ สานั กงานอานวยการออกเป็ น 2 กลุ่ม ภารกิจใหญ่ ๆ
คือ
1) กลุ่มภารกิจอานวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ วางแผนและติดต่อ
ประสานงานรวมทั้ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยการบริ ก ารวิ ช าการกับ หน่ วยงานต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดทาหลักสูตรอบรมมาตรฐาน และ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์บริการ
วิ ช าการขั บ เคลื่อ นไปได้อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพและสอดคล้ องตรงตาม นโยบาย เป้ า หมายหลัก และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
รายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานและกิจกรรม
ที่สาคัญของศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ไปสู่ สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์แ ก่หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนนาไปใช้ เป็ นข้ อมู ล
สารสนเทศเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ธันวาคม 2553
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คณะกรรมการประจาศูนย์บริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2553

รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ดร.สมโภชน์ นพคุณ

นายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

นายบุญเลิศ บูรณศักดา

พันเอกกนก ภู่ม่วง

นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

นายสามารถ อังวราวงศ์

นางชาลอต โทณวณิก

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คานวณศิลป์

คณะกรรมการบริการวิชาการ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ

รศ.ดร.อนันต์ พลธานี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รศ.มันทนา สามารถ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม

ผศ.กมล อนวัช
ประธานกรรมการ

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

ผศ.สินทร ศิลา

อ.อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ

รศ.กันยา เจือจันทร์
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.ชลาลัย วานมนตรี

รศ.อัมพน ห่อนาค

รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง

อ.ศิริพร มงคลถาวรชัย

ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

นายพงศ์ศิริ ปรีจารัส

คณะกรรมการภาคประชาชน

นายสงคราม บุญกว้าง

นางนวรัตน์ นามโคตร

นายสุรินทร์ หว่างจิตร

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก

พญ.ทานทิพย์ ธารงวรางกูร เภสัชกรนิพนธ์ พิทยาวุฒิวินิจ

นายสุเทพ ทวะลี

นายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์

นางสาวประสิทธิ์พร จารีย์

นางจรัสวรรณ รังสิยานนท์

คณะกรรมการท่านทีไ่ ม่มภี าพปรากฏ
นายณัฐพล ยศพิมพ์
นายธรรมนูญ ภาคธูป
นายธงชัย ขยันงาน

ผูบ้ ริหารศูนย์บริการวิชาการ
(วาระการดารงตาแหน่ง 8 มีนาคม 2550
ถึง 7 มีนาคม 2554)

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.นพดล มีไชยโย
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

นายพิชัย เล่งพานิชย์
เลขานุการศูนย์ฯ

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร

นายธวัช รัตนมนตรี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ

นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลังและแผน

น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นนาของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

พันธกิจ
“ประสานและดาเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ”

คำขวัญ
“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล
ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ”

ความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่
29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และ
สถานที่ทาการถาวรตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการได้ดาเนินงานมาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ที่ผ่านมา และจากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการที่ยาวนาน ศูนย์บริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า กอปรกับนโยบายผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะ
นาพาศูนย์บริการวิชาการให้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม น้าโขง ยึดมั่น
การส่งเสริมและดาเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ ดังนี้

นโยบาย
เป็ น สถาบั น เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ และพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนาความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
และระดมทรั พ ยากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและ
อบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับ
การศึ ก ษาและอบรมสนใจ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
ได้ รั บ ความรู้ ทั ก ษะและค่ า นิ ย มต่ า ง ๆ ที่ จ ะ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้ง ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ

2. ร่ว มมือกับ คณะและหน่ว ยงานต่ าง ๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญา/ปณิธาน
“ศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ
เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่น
การส่งเสริมและดาเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน”

ภารกิจหลัก
ศูนย์บริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผ่านการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากร
ของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็น ไปตามความต้องการของกิจกรรมทาง
สังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระทาได้
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หน้า 2

ทิศทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ
1. การพั ฒนาระบบบริห ารจั ดการศู นย์ บริ ก ารวิช าการและพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มีคุ ณภาพบนพื้ น ฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียง
2. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
3. การบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
5. มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
6. การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการ
วิชาการสู่สังคม
7. การนาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยออกสู่สังคม
8. การกาหนดพื้นที่ปฏิบัติการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
10. สนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
11. สนับสนุน หน่วยงานในกากับในการให้บริการแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอก

คาขวัญ
“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ”

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สงั คม
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างชุมชนต้นแบบแห่งการ
พัฒนาที่เป็นแบบอย่าง ประสานงานการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม และมุ่งส่งเสริมในการพัฒนากลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
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หน้า 3

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
คณะกรรมการบริการวิชาการ

ผูอ้ านวยการ

คณะกรรมการประจาศูนย์ฯ

คณะกรรมการภาคประชาชน

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

เลขานุการศูนย์ฯ

ผช.เลขานุการฝ่ายบริหาร
ผช.เลขานุการฝ่ายวิชาการ
ผช.เลขานุการฝ่ายคลังและพัสดุ

หัวหน้ากลุม่ ภารกิจอานวยการ
-

หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ
หัวหน้าส่วนคลัง
หัวหน้าส่วนพัสดุ
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
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หัวหน้ากลุม่ ภารกิจบริการวิชาการ
- ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

หน้า 4

การแบ่งส่วนราชการภายใต้สานักงานผูอ้ านวยการ
1. ภารกิจของกลุ่มอานวยการ
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานและ
วางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และสารสนเทศ ทั้ ง ในการบริ ก ารสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบฐานข้ อ มู ล และการ
ประชาสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง 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
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด

2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ
รวมถึงการจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มี
การดาเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับคาสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
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หน้า 5

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับที่

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ผู้บริหาร
1.

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

2.

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์

3.

ผศ.นพดล

4.

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต

รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายแผน คณะเกษตรศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่าย
คณะศึกษาศาสตร์
บริหาร
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่าย
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจการพิเศษ

มีไชยโย
ชูคันหอม

คณะเกษตรศาสตร์

ข้าราชการ
5.

นายพิชัย

เล่งพานิชย์

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

สานักงานผู้อานวยการ

6.

นายธวัช

รัตนมนตรี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

7.

นายบุญญฤทธิ์

8.

นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ

9.

นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย

ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่าย
บริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่าย
วิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายคลัง
และพัสดุ
หัวหน้ากลุม่ ภารกิจบริการวิชาการ

สมบัติหลาย

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

10. นางเอื้องฟ้า

วรรณสิทธิ์

หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

11. นางประคอง

เชียงนางาม

หัวหน้าส่วนคลังและพัสดุ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

12. นางสาวประภาพร ปิ่นใจ

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

กลุ่มภารกิจอานวยการ

13. นายประภาพรณ์

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

กลุ่มภารกิจอานวยการ

15. นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สนิ ทางปัญญา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

16. นางสาวลลดา สินธุพนั ธ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

ขันชัย

ลูกจ้างประจา
14. นางสาเนียง

สมภาร

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
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ลาดับที่

ชือ่ -สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
17. นางวิภาดา มีแวว

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

19. นางสาวชลาลัย วานมนตรี

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล

กลุ่มภารกิจอานวยการ

20. นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

นักสารสนเทศ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

18. นางรชตวรรณ

พรมภักดี

พนักงานราชการ
21. นางสาวอุมาพร

ปาลสาร

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
22. นางสาวมิยาวดี

โนนศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจอานวยการ

23. นางสาววาสนา

จงจิตกลาง

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

24. นางสาวรุ่งอรุณ

ศุภกฤตอนันต์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

ราชา

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

เป้งสะท้าน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มภารกิจอานวยการ

28. นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจอานวยการ

29. นางสาวศิโรรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจอานวยการ

30. นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

31. นายปิยะพงษ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

นามพิกุล

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

สีดาพล

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

36. นายปานเทพ เลียวเทียนชัย

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

37. นายพงษ์เทพ พระคุณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

38. นางสาวภคปภา

เวชกิจ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

พรหมอินทร์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

25. นางสาวเสาวลักษณ์
26. นางสาวผ่องศรี
27. นายสุพันธ์

ขันตา
กุลวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
สีด่าง

32. นางสาวขวัญจิตร
33. นางสาวภนิตา
34. นางสาววรรณภา
35. นายอนุชา

39. นายชาลี

ลอนมา

บุญเสนา

40. นายพงศ์ศิริ ปรีจารัส
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ลาดับที่

ชือ่ -สกุล

41. นางสาวขนิษฐา

เสนาขันธ์

ตาแหน่ง

สังกัด

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

42. นางสาวดาริกา โนนศรี

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

43. นางสาวนัตถพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มภารกิจอานวยการ

44. นางสาวทักษพร เวียงจันทร์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

45. นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มภารกิจอานวยการ

46. นายทนงศักดิ์

คนงาน

กลุ่มภารกิจอานวยการ

นาทา

พิลาคา

สรุปอัตรากาลังศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับ
ข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จานวน (คน)

ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
รวม

4
9
1
2
4
1
8
17
46

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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กราฟแสดง : อัตราส่วนบุคลากร
ผู้บริหาร

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ,
17, 37%

ผู้บริหาร, 4, 9%
ข้าราชการ, 9, 20%

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างประจา, 1, 2%

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
, 8, 17%

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ, 2, 4%
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้, 4, 9%
พนักงานราชการ, 1, 2%

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
งบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
รายได้
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ

กราฟแสดง : อัตราส่วนการศึกษาของบุคลากร
ต่ากว่าปริญญาตรี 4
คน, 9%

ปริญญาเอก 3 คน,
6%
ปริญญาโท 9 คน,
20%

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี 30 คน,
65%
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งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ประจาปี 2553
1. งบประมาณแผ่นดิน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) ศูนย์บริการวิชาการ

มีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการภายใน และดาเนินการโครงการบริการวิชาการ โดยแยกออกได้ดังนี้
ลาดับ
ที่
1

รายการ
งบบริการวิชาการแก่สังคม
(1) งบบุคลากร
(2) งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
รวม

2

งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป (เฉพาะโครงการที่
ศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ)
(1) โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
(2) โครงการอานวยการและบริหาร
จัดการ
(3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(4) โครงการแสดงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
รวม
รวมทัง้ สิ้น

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
ของเงิน
เหลือจ่าย

3,340,140.00
499,000.00

3,340,140.00
498,963.43

0
36.57

0
0.01

12,700.00
156,174.63

12,700.00
156,138.06

0
36.57

0
0.01

330,125.37

330,125.37

0

0

3,929,140.00

3,929,103.43

36.57

0.01

5,000,000.00

5,000,000.00

0

0

2,157,800.00

2,157,655.61

144.39

0.01

1,000,000.00

1,000,000.00

0

0

1,000,000.00

1,000,000.00

0

0

9,157,800.00

9,157,655.61

144.39

0.01

13,086,940.00

13,086,759.04

180.96

0.01
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2.

งบประมาณเงินรายได้ศนู ย์บริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
รายการ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้

2,617,500.00

2,384,613.40

232,886.60

(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทางานกับหน่วยงานภายนอก
รวม

14,651,829.39 13,607,000.76 1,044,828.63

1. รายรับจากโครงการอบรม
ก. 1 รายรับจากโครงการอบรม และโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม

17,269,329.39

15,991,614.16

1,277,715.23

(1) ค่าบริการวิชาการ

758,785.00

0.00

758,785.00

(2) ค่าเช่าห้องประชุม

75,000.00

0.00

75,000.00

(3) ค่าเช่าสานักงาน

52,000.00

0.00

52,000.00

(4) อื่น ๆ

200,602.75

0.00

200,602.75

รวม

1,086,387.75

00.00

1,086,387.75

รวมทั้งสิ้น

18,355,717.14

15,991,614.16

2,364,102.98

(1) งบบุคลากร

704,139.41

704,139.41

0

(2) งบดาเนินการ

1,434,189.07

1,433,596.76

592.31

(3) งบลงทุน

225,774.50

22,5774.50

0

2,364,102.98

2,363,510.67

592.31

ก. 2 รายรับจากการให้บริการวิชาการและอื่น ๆ

2. รายจ่ายจากการดาเนินงาน

รวม
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เปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการย้อนหลัง ระหว่างปี 2549-2553
ประเภทของเงิน งบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
งบประมาณ
รายจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
2. งบดาเนินการ
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณ
รายจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
งบประมาณ
รายจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
เงินงบประมาณรายได้
1. เงิน รับจากโครงการอบรม การให้บริการวิชาการแก่
สังคม และอื่น ๆ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
2. เงินรับฝากรอจ่ายคืน
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ

2549

2550

2551

2552

2553

2,410,770.00
2,410,770.00
0
0

2,708,160
2,708,160
0
0

2,821,300.00
2,821,300.00
0
0

3,184,740.00
3,184,740.00
0
0

3,430,140.00
3,430,140.00
0
0

499,000.00

499,000.00

499,000.00

499,000.00

499,000.00

475,928.00

463,721.29

471,504.34

498,933.05

498,963.43

25,172.00

35,278.71

27,495.66

66.95

36.57

5.02

7.06

5.51

0.14

0.01

8,500,000.00

8,482,440.00

12,117,750.00

6,746,440.00

9,157,800.00

7,761,923.00

5,906,164.54

10,762,740.00

6,468,296.04

9,157,655.61

738,026.83

2,576,275.46

1,355,010

278,143.96

144.39

8.68

30.37

11.18

4.12

0.01

2,651,417.27

10,868,042.54

36,018,870.75

52,900,701.90

18,355,717.14

1,690,660.10

3,151,477.87

25,047,640.76

45,628,578.90

18,355,124.83

960,757.17

7,716,564.67

10,971,229.99

7,472,578.90

592.31

36.24

71.00

30.45

14.13

0.01

25,685,764.80

-

-

-

-

22,809639.53

-

-

-

-

2,876,125.27

-

-

-

-

11.19

-

-

-

-
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ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์บริ การวิ ชาการ มีภารกิจ หลักในการให้ค วามรู้ ถ่ ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยมุ่ ง พั ฒ นาประชากรของประเทศให้ มี ส ติ ปั ญ ญา ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ
สูง สุดเท่าที่จ ะกระทาได้ เพื่อให้ภารกิจ หลั กนี้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภ าพ ศู นย์บ ริ การวิช าการจึง ได้ มีการบริห าร
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

 ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ศูนย์บริการวิชาการทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะรับบริการวิชาการ

กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการ
2. ศูนย์บริการวิชาการติดต่อประสานงานและจัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการ
วิชาการ

 ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ศูนย์บริการวิชาการดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. ศูนย์บริการวิชาการทาหน้าที่เป็นผู้บริหารงบประมาณด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศูนย์บริการวิชาการทาหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆที่ได้รับงบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ศูนย์บริการวิชาการจัดอบรมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการ

 ความสัมพันธ์ภายในศูนย์บริการวิชาการ

1. ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัตภิ ารกิจตามความรู้ความสามารถ
2. บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทางาน

ตามภารกิจต่างๆของศูนย์บริการวิชาการ
3. ศูนย์บริการวิชาการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
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กระบวนการขับเคลือ่ นจากแผนการดาเนินงานสูก่ ารปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารตามแผนดังกล่าว ศูนย์ฯมีการจัดการโดยมอบหมาย ทาให้สามารถ
ทางานประสานกันในลักษณะเป็นทีมงานได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดกลุ่มปฏิบัติการ หรือทีมงานในแต่ละโครงการ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการดาเนินกิจกรรมของโครงการที่ประกอบด้วย
- ทีมบริหาร : รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
- คณะทางาน : ประกอบด้วย ทีมบริหาร 1 คน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
คณะทางาน และมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทางาน และมีหน้าที่รับผิดชอบ
แต่ละแผนงาน

เงือ่ นไขสูค่ วามสาเร็จ
-

ใช้ระบบการคานวณต้นทุนของงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลผลิตเพื่อวัดความคุ้มค่าของ
โครงการ / กิจกรรม
ใช้คารับรองการปฏิบัติงาน (Public Service Agreement)
ใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือวัดในการกากับให้แผนมีการขับเคลื่อน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริต
ใช้ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (Public Sector Management
Quality Award)

ผลลัพธ์
-

ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ และเป็นที่พึงพอใจ
สังคมและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ข้าราชการ / พนักงาน ศูนย์บริการวิชาการมีความเชี่ยวชาญและชานาญในงาน

การติดตามและประเมินผล
โครงการมีการติดตามประเมินผล ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีการประเมินผลเพื่อทราบถึงผล
การดาเนินงานและข้อมูลที่แท้จริงโดย
1) หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประเมินผลด้วยตนเอง
2) คณะกรรมการโครงการติดตามและประเมินผล เป็นผู้ดาเนินการและดาเนินการควบคู่ไปกับการประเมินผล
โดยหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะทาให้ทราบปัญหาที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามสภาพ
ความเป็นจริงและสามารถนาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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แผนกลยุทธ์ศนู ย์บริการวิชาการ ปี 2553
 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
ใน 4 ปีข้างหน้าไดจัดทาขึ้นในรูปแบบแผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) โดยจาแนกเป็น 4 มิติไดแก มิติ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู ดังนี้
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กรอบแนวคิดด้านการบริการวิชาการ
 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของการบริการวิชาการ
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วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ดา้ นการบริการวิชาการ
 วิสยั ทัศน์ดา้ นการบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้าง
ศักยภาพของมนุษย์
และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยการนาความรูท้ างวิชาการสู่การพัฒนา บนพืน้ ฐาน
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม
3. ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การพั ฒ นาที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ที่หลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีการบูรณาการองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุต สาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ โดยการ
สนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
1.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริการวิชาการทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on community) ทั้งในแง่ของการ
แก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชน
2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community
model)
3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนภาครัฐ และภาคเอกชน (Community
participation)

แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจยั และพัฒนาที่
สร้างองค์ความรูใ้ ห้เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการวิชาการ
ทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษาทีม่ งุ่ เสริมศักยภาพให้
เป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบัน
ชัน้ นาของภูมภิ าคอาเซียน
โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชน และ
ประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัย
ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
อนุรกั ษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟืน้ ฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข้อ 1 ผลงานการบริการวิชาการทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาและการ พัฒนาชุมชน
(Impact on community)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
1.

2.
3.

โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 และการดาเนินการตามแผนของ
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
งบประมาณและมูลค่าที่ใช้ในการให้บริการ
แก่สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบประมาณทั้งหมด (แผ่นดิน)
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1. พัฒนาระบบการจัดก

การพั ฒ นาระบ
วิชาการ
1.2 การสร้ า งความเ
บริการวิชาการใน
1.3 การพัฒนาและปร
1.4 การผลั ก ดั น ให้ เ ก
การให้บริการวิชา
1.5 การจัดอบรมและ
ปฏิบัติการเหมาะ
ต่อผลงาน
2. ปรับปรุงประสิทธิภา
ให้คาปรึกษาแก่ประชาชน
2.1 การให้คาปรึกษา
ๆ ตามความเชี่ยว
1.1
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ข้อ 2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community model)
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง(Community
model) อย่างน้อย 2 ชุมชน ต่อปี
1.

กลยุทธ์
3. ดาเนินการโครงการนาร่องชุมชนต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
โดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการบู ร ณาการ
สาขาวิชา
3.1
การจัด ตั้ ง และพัฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการ
วิชาการแก่สังคม

ข้อ 3. ผลงานการบริการวิชาการทีเ่ กิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
(Community participation)
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
1. จานวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ร้อย
ละ 5 ของโครงการทั้งหมด
2. จานวนหน่วยงานภายนอกมีโครงการความร่วมมือ
กับศูนย์บริการวิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า 5
หน่วยงาน
3. จานวนหน่วยงานที่ศูนย์บริการวิชาการทา
ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ จานวน
3 หน่วยงาน
4. จานวนหน่วยงานในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงมี
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี

กลยุทธ์
4. การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
4.1 การสร้ า งและพั ฒ นาชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
5.1 การฝึก อบรมตามความต้ องการของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ
5.2 การสนั บ สนุ น หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กิ จ กรรมของ
หน่วยงานอื่น ๆ
6. การส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดาริและนโยบายรัฐบาล
6.1 โครงการพระราชดาริ
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การนาแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติ
1. การสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่กาหนดดาเนินต่อไปได้ การสนับสนุนต้องอาศัยโครงสร้างขององค์กรที่พร้อม

ปรั บ ตัว ระบบงานทั้ง ของศูนย์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุค ลากรของศูนย์ที่พร้อมที่ประสานงานและขับ เคลื่อน
กระบวนการ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม นโยบายของหน่ ว ยงานในระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะและงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เป็นตัวนาสมรรถนะองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัด
2. การร่วมมือกันของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อนาผลไปสู่เป้าหมายที่ตั้งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆที่มีผล ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

การมีภาวะผู้นาของผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ
การประสานงานที่ดีกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่าย พันธมิตรและชุมชน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผู้ใช้บริการ ประชาชนและชุมชน
การทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพลักษณะบูรณาการ
ความยอมรับในการบริหารงาน
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ นโยบายและเป้าหมายหลัก ศูนย์บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพบนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง

นโยบาย :

เป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยการนาความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมายหลัก
1. มีการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สนองตอบนโยบาย
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มอาเซียน
2. มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง บนพื้นฐานของการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติและระดับสากล
4. มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
5. มีการจัดสร้างชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
น้อย 2 พื้นที่ต่อปี
6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความ
ถนัดและความสามารถของหน่วยงานระดับคณะมีโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการภูมิปัญญาของ
บุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย

มาตรการ
1. สร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการให้สนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ การเรียนรู้ การวิจัย
ความเป็นชุมชน และมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มอาเซียน
2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง บนพื้นฐานของการจัดการความรู้
3.จัดทาแผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการต่อสังคมจากพื้นฐานความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
กลุ่มอาเซียน
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4.จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการสรรพวิทยาเพื่อนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้โดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน
5.จัดทาชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่ชุมชนและองค์กรอื่นๆ
6.จัดให้มีศูนย์บริการหรือให้คาปรึกษาแก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในด้านต่างๆตามศักยภาพ ตามความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริการวิชาการทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาสังคมทีย่ งั่ ยืน
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่เสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบาย :

ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เพื่อ
ชุมชนและสังคมและเป็นสถาบันที่มีส่วนเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลัก
1. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆระหว่างการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการจัดการการ
เรียนการสอน
2. มีสถานที่ของการให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งการเรียนรู้และปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะต่างๆ
3. มีการนาภูมิปัญญาทั้งที่เป็นภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยกระบวนการจัดการความรู้

มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ
กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
2. จัดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ชุมชุนเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงาน
3. มีการจัดการความรู้ของภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการทีใ่ ห้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ :
นโยบาย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีชุมชนเป็นส่วนร่วม
เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าหมายหลัก
1. มีการบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ
2. มีการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขา

มาตรการ
1. จัดให้มีการบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตัง้ แต่ระดับการวางแผน การดาเนินการและการติดตาม
ประเมินผล
2. จัดให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดให้มีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขา
4. ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่มีเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน
ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
นโยบาย : เป็นสถาบันในการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีเครือข่ายกับเอกชน ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เป้าหมายหลัก
1. มีการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการสร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และศิษย์เก่า
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมให้
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ

มาตรการ
1. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และศิษย์เก่า
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมให้มีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ศูนย์บริการวิชาการมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและ
ประเทศในกลุม่ อนุภมู ภิ าคลุม่ น้าโขง
เป้าประสงค์ :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงเพื่อนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มอาเซียน
นโยบาย : ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานและมีส่วนร่วมสาคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาใน
กลุ่มอาเซียน

เป้าหมายหลัก
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าเป็นกรรมการ หรือปฏิบัติงาน บริการวิชาการทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
2. มีการพัฒนากรอบการบริการวิชาการเชิงรุก โดยเน้นการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานในชุมชน
3. มีการจัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม
4. มีระบบการหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

มาตรการ
1. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าเป็นกรรมการ หรือปฏิบัติงานบริการวิชาการทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
2. พัฒนากรอบการบริการวิชาการเชิงรุก โดยเน้นการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานในชุมชน
3. จัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม
4. จัดระบบการหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
5. จัด และ/หรือพัฒนาหลักสูตรประเภท Tailor made; on request ให้กับผู้ใช้บริการหรือองค์กรที่ให้
การสนับสนุน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการวิชาการสูส่ งั คม
เป้าประสงค์ :

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและชั้นนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในฐานะมหาวิทยาลัยของชุมชน
นโยบาย : เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคี พันธมิตร เครือข่าย ในการนาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญา ( Tacit knowledge) ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ (explicit knowledge) สู่การบริการวิชาการ
แก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

เป้าหมายหลัก
1. มีพันธมิตรและเครือข่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของ
สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. นาการจัดการความรู้และองค์ความรู้ท้องถิ่น ความรู้ด้านวิชาการจากองค์กรต่างๆมาบริหารจัดการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. ดาเนินการตามพันธกิจขององค์กรต่างๆ ที่เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามบันทึกความเข้าใจกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาตรการ
1. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคีความร่วมมือในการนาชุดประสบการณ์องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและ
วิชาการสู่การบริการวิชาการแก่สังคม
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร เครือข่ายในการให้บริการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. สนับสนุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและเผยแพร่สู่สังคม
4. ดาเนินการตามพันธกิจของบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคีความร่วมมือองค์กรอื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: การนาองค์ความรูจ้ ากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ออกสูส่ งั คม
เป้าประสงค์ :

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากการศึกษาวิจัยของบุคลากรสู่การ

บริการวิชาการแก่สังคม

นโยบาย

:

เป็นสถาบันที่นางานวิจัยซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม มาส่งเสริมศักยภาพ
ของมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลัก
1. การนาผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงมาใช้ในการบริการวิชาการ
2. เกิดกระบวนการนาผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยมาเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการสรรพวิทยาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. การนาปัญหาที่เกิดจากสังคมมาค้นคว้าหาคาตอบเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม

มาตรการ
1. จัดทาแผนการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคม
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิผล
3. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของสังคมที่เกิดจากข้อเสนอของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 8: การกาหนดพืน้ ทีป่ ฏิบัตกิ ารการให้บริการวิชาการแก่สงั คม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย พื้นที่เป้าหมายและหน่วยบริการเพื่อ
ตอบสนองการ บริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจนและทั่วถึง
นโยบาย : เป็นการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต สถานีทดลอง พื้นที่เป้าหมายและหน่วยบริการ
ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่ง
ของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยการนาความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาบน
พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมายหลัก
1. ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในและนอกเขตจังหวัดขอนแก่นตลอดจนหน่วยงานที่จัดตั้งของ

มหาวิทยาลัยและพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพในการให้การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาของผู้ใช้บริการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เพื่อสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นประตูของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการติดต่อและรับบริการทาง
วิชาการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มาตรการ
1. จัดทาแผน กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัด

ขอนแก่นตลอดจนหน่วยงานที่จัดตั้งและพื้นที่เป้าหมาย
2. จัดทาฐานข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้บริการและสืบค้นความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้การบริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ยุทธศาสตร์ที่ 9: การกาหนดกลุม่ เป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมออกเป็นกลุ่ม
องค์กรอย่างชัดเจน

นโยบาย : เป็นสถาบันที่ให้การบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มองค์กร
เป้าหมายหลัก
1.
2.
3.
4.

เพื่อจัดหมวดหมู่ของผู้ใช้บริการตามลักษณะของหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อสะดวกต่อการบริการวิชาการสู่สังคม
เพื่อจัดหางบประมาณในการบริการวิชาการสู่สังคมจากการให้บริการ
เพื่อใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
เกิดการจัดการความรู้ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนาไปสู่การบริการวิชาการสู่สังคม

มาตรการ
1.
2.
3.
4.

จัดหมวดหมู่ของผูใ้ ช้บริการตามลักษณะของหน่วยงานผู้ใช้บริการเพื่อสะดวกต่อการบริการวิชาการสู่สังคม
จัดหางบประมาณในการบริการวิชาการแก่สังคมนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินจากผู้ใช้บริการ
จัดสร้างโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการบริการวิชาการผู้ใช้บริการโดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการความรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 10: สนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ : มีบทบาทเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการ
ของสังคม และสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งการทานุบารุงฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นโยบาย : เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

เป้าหมายหลัก
เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ
1. จัดให้มีกิจกรรมหรือพื้นที่ที่สนับสนุนการฝึกงาน ฝึกสอน ปัญหาพิเศษ สัมมนา วิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรแก่นักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันอื่นที่
ประสงค์ใช้บริการ
2. หาประเด็นวิจัยที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการสู่สังคมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการหาคาตอบ
ในการพัฒนาสังคม
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ประเพณีและแนวทางปฏิบัติที่ดี
งามของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 11: สนับสนุนหน่วยงานในกากับในการให้บริการแก่สงั คมทัง้ ภายในและภายนอก
เป้าประสงค์ : เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในกากับให้มีบทบาทตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นโยบาย : เป็นสถาบันที่ให้หน่วยงานในกากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลัก
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในก ากั บ ที่ มี พั น ธกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การหารายได้ มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ
สนับสนุนให้หน่วยงานในกากับมีการบริหารจัดการที่นอกเหนือจากการรับผลประโยชน์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ความเชือ่ มโยง ของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายหลัก
มหาวิทยาลัยขอนแกน เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่สนับสนุน
การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ
นโยบายหลัก
เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการนาความรูทางวิชาการ
สูการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผลงานการบริการวิชาการทีม่ ีผลกระทบ
ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม
ภาตะวันออกเฉียงเหนือ
(Impact on community)
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community
model)
ผลงานการบริการวิชาการทีเ่ กิดจากความ
ร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
(Community participation)

-

การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

-

การนาองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยออกสู่สังคม

การกาหนดพื้นที่ปฏิบัติการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-

การกาหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ และพัฒนาทรัพยากร
ษย์บทสนุี่มีคนณ
ุ และส่
ภาพบนพื
พอเพี
-มนุสนั
งเสริมพั้นนฐานของเศรษฐกิ
ธกิจของมหาวิทจยาลั
ย ยง
-

-

การบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ศูนย์บริการวิชาการ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศใน
กลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
- การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการวิชาการสู่สังคม
-สนับสนุนหน่วยงานในกากับในการให้บริการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอก
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แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ประจาปีงบประมาณ 2553
ศูนย์บริการวิชาการ มีแผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2553
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแยกออกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 16,843,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จานวน 26,390,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. แผนงบประมาณเงินแผ่นดิน

ลาดับ
ที่

โครงการ

1.

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน

งบประมาณ

ศูนย์บริการวิชาการ

5,000,000

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ศูนย์บริการวิชาการ

1,000,000

3.

การอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

วิทยาเขตหนองคาย

52,000

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

การสร้างและตกแต่งเว็บไซต์
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนย์เด็กเล็ก
สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 6
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์
ค่ายยุวชนวิศวกรรมครั้งที่ 9
การผลิตและการขยายพันธ์ไม้ผลเศรษฐกิจและยางพารา
ธุรกิจด้านการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชในบ้านเรือน
การอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์
การปรับปรุงบารุงดินและการผลิตปุย๋ อินทรีย์เชิงพาณิชย์
การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ
การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้แมลงมีประโยชน์และแมลงสวยงาม
การควบคุมศัตรูข้าวโพดหวานโดยไม่ใช้สารเคมี
การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
วันเกษตรภาคอีสาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้าส้มควันไม้
การแก้ไขปัญหาเพื่อลดจานวนวันท้องว่างและการเพิ่มผลผลิตฯ
การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุย๋ น้าชีวภาพฯ
ส่งเสริมสุขภาพและติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
หนึ่งผูใ้ ห้ หลายผู้รับ ประจาปีงบประมาณ 2553
การฝึกอบรมผู้ปกครองในการดูแลและปรับพฤติกรรมเด็ก
การอบรมเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การป้องกันส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายฯ

วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตหนองคาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

74,000
60,000
200,000
70,000
200,000
150,000
60,000
40,000
60,000
60,000
10,000
70,000
60,000
70,000
500,000
70,000
100,000
100,000
50,000
100,000
55,000
60,000
35,000
200,000
100,000
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ลาดับ
ที่

โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าฯ
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา
การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผา่ นการปฏิบตั ิการ ครั้งที่ 4
โปรแกรมสาเร็จรูป Latex สาหรับการพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 3
การใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท้องถิน่
นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 16
การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสาหรับใช้ในบทปฏิบัติการ
การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ
การตรวจพยาธิในชุมชนและการให้ความรู้ฯ
โครงการการแพลงตอนสัตว์และแมลงน้า
การขยายพันธ์สมุนไพรไทยและการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
ค่ายอบรมผู้นาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ ครั้งที่ 2
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรให้มีคุณภาพชีวิตฯ
การอบรมดูแลสุขภาพสัตว์การให้อาหารและโรคระบาด

คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

250,000
250,000
77,000
77,000
50,000
77,000
50,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
80,000
50,000
300,000
100,000

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโคนม
สายใยรักครอบครัวสู่ความพอพียงคู่ความยั่งยืน
การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ
ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์
การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยง
การพัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัวเมืองขอนแก่นบูรณาการ
สถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา
ทันตกรรมสาหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปากและเสริมสร้างสุขภาพช่องปากใน
โรงเรียน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพฯ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ
โครงการอานวยการและบริหารจัดการ
โครงการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวมทัง้ สิน้

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์

150,000
90,000
95,000
150,000
45,000
250,000
150,000
100,000
150,000

56.
57.
58.
59.
60.

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ
สานักงานอธิการบดี
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100,000
300,000
2,157,800
1,000,000
1,600,000
16,843,800
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2. แผนงบประมาณเงินรายได้ศนู ย์บริการวิชาการ

ลาดับ
ที่

แผนการดาเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ/หน่วยงาน

จานวน
โครงการ/
รุน่

งบประมาณ
(บาท)

ผูร้ บั บริการ
(คน)

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

1
10

440,000
15,000,000

100
1,000

80
80

3
1

2,100,000
1,600,000

100
100

80
80

2

720,000

100

80

2

480,000

180

80

1
1
1

360,000
240,000
360,000

100
100
80

80
80
80

1

360,000

80

80

1

360,000

80

80

1
1
1
27

3,200,000
870,000
300,000
26,390,000

100
100
100
2,320

80
80
80
80

1. โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก
1) สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
2) สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือ น
(ก.พ.)
3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (NEC)
4) กรมสรรพากร
2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน
1) หลักสูตร Competency สาหรับพยาบาล
ขั้นวิชาชีพ
2) หลักสูตร Risk Management การบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ
3) การเจรจาต่อรองในโรงพยาบาล
4) หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
5) หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่
ความเป็นเลิศ
6) หลั กสู ต รการใช้ผ ลการวิจั ย ทางการพยาบาล
(R2R)
7) หลักสูตรการบริหารจัดการยาสาหรับพยาบาล
วิชาชีพ
8) หลักสูตรฝึกอบรมแผนที่ภาษี
9) จัดทาแผนที่ภาษี
10) โครงการตามความต้องหน่วยงานอื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้
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แผนผังโครงการบริการวิชาการแกํสงั คม ประจาปีงบประมาณ 2553
(ระหวําง 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกํ น ได๎ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณเงิ นแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ในการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสัง คม จ านวนทั้งสิ้น
16,843,800 บาท โดยแบํ ง ออกเป็ น 4 ชุ ด โครงการ และงบประมาณเงิ น รายได๎ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ซึ่งเป็นโครงการตามบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 12,675,509.44 บาท แบํงออกเป็น
2 ชุดโครงการ สามารถแสดงให๎อยูํในภาพของแผนผังดังนี้
ศูนย์บริการวิชาการ

หมวดงบประมาณเงินรายได๎

หมวดงบประมาณเงินแผํนดิน

โครงการตามบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ
งบประมาณ 12,675,509.44 บาท
จานวน 19 โครงการ

โครงการบริการวิชาการแกํสังคม
งบประมาณ 16,843,800 บาท
จานวน 138 โครงการ

ชุดที่ 1
โครงการชุมชน
ต๎นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ชุดที่ 2
โครงการความ
รํวมมือทาง
วิชาการกับ
ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุํมแมํน้า
โขง

ชุดที่ 3
โครงการถํายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัย
ขอนแกํนสูํชุมชน

ชุดที่ 4
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ชุดที่ 1
โครงการบริการ
วิชาการตาม
บันทึกความ
รํวมมือกับ
หนํวยงาน
ภายนอก

ชุดที่ 2
โครงการ
ฝึกอบรม
เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพ
การทางาน

จานวน
49 โครงการ

จานวน
11 โครงการ

จานวน
63 โครงการ

จานวน
15 โครงการ

จานวน
11 โครงการ

จานวน
8 โครงการ
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การเปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ระหวํางปีงบประมาณ 2541 – 2553
กราฟแสดง : การเปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการ (ระหวํางปี 2541-2553)
งบประมาณ(บาท)
(ลส

ปี พ.ศ.
งบประมาณ (บาท)

60,000,000.00

50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

ปี พ.ศ.

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

งบประมาณเงินรายได้
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ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2553
ศูนย์บริการวิชาการได๎ดาเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จานวนทั้งสิ้น 157 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
29,519,309.44 บาท ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 535,354 ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 87.65 รายละเอียดดังนี้

กราฟแสดง : ร๎อยละงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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1. งบประมาณเงินแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนทั้งสิ้น

138 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
16,843,800 บาท ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 533,818 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 86.59 แยกออกเป็น

ชื่อโครงการ
1. ชุ ม ชนต๎ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

(Item1)
2. ความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศ
อนุภูมิภาคลุํมน้าโขง (Item2)
3. โครงการถํ า ยทอดเทคโนโลยี จ าก
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกํนสูํ
ชุมชน (Item3)
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(Item4)
รวมทัง้ สิ้น

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
งบจัดสรร
ใช๎จาํ ยจริง

ผูร๎ ับบริการ

ความพึง
พอใจ
(ร๎อยละ)

49

5,000,000.00 5,000,000.00

13,444

89.93

11

1,000,000.00

1,000,000.00

1,197

86.02

63

9,243,800.00

9,104,615.63

518,257

88.24

15

1,600,000.00

730,000.00

920

82.18

138

16,843,800.00 15,834,615.63

533,818

86.59

จานวน
โครงการ

กราฟแสดง : การดาเนินโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
Item 4,
15 โครงการ,
11%

Item1,
49 โครงการ,
35%

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(Item1)
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Item2)
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่
ชุมชน (Item3)

Item 3,
63 โครงการ,
46%

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(Item4)
Item 2,
11 โครงการ,
8%
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2. งบประมาณเงินรายได๎ศูนย์บริการวิชาการ
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได๎ ด าเนิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการตามบั น ทึ ก ความรํ ว มมื อ กั บ หนํ ว ยงานภายนอก
เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการทางานกับหนํวยงานภายนอกซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสร๎างรายได๎ จานวนทั้งสิ้น
19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 12,675,509.44 บาท ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 1,536 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ
88.70 รายละเอียดมีดังนี้
ชื่อโครงการ/หนํวยงาน
จานวน
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผูร๎ บั บริการ

ความพึงพอใจ
(ร๎อยละ)

1. โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความรํวมมือกับ

หนํวยงานภายนอก
1) สมาคมข๎าราชการพลเรือนแหํงประเทศไทย
2) สานักงานคณะกรรมการข๎า ราชการพลเรือ น
(ก.พ.)
3) กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (NEC)
4) กรมสรรพากร
2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างประสิทธิภาพการทางาน
1) หลักสูตร Competency สาหรับพยาบาล
ขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 11
2) หลักสูตร Risk Management การบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ วิชาชีพ
รุํนที่ 9
3) หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสูํ
ความเป็นเลิศ รุํนที่ 1
4) หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดูแ ลผู๎ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน โรคหัวใจฯ
รุํนที่ 1,รุํนที่ 2
5) หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให๎
มีประสิทธิภาพ รุํนที่ 1 ,รุํนที่ 2
รวมทัง้ สิน้

2
3

1,149,641.89
4,301,571.77

254
301

84.30
95.33

4
2

2,826,714.09
2,653,349.82

153
100

89.25
93.25

1

174,405.00

53

82.60

2

428,529.88

195

88.00

1

182,235.00

80

83.80

2

470,690.79

156

85.80

2

488,371.20

244

88.80

19

12,675,509.44

1,536

88.70
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กราฟแสดง : งบประมาณเงินรายได๎ศนู ย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
11 โครงการ,
10,931,277.57 บาท,
58%

โครงการบริการวิชาการตาม
บันทึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท้างาน

8 โครงการ,
1,744,231.87 บาท,
42%

กราฟแสดง : งบประมาณเงินรายได๎ศนู ย์บริการวิชาการ จาแนกตามโครงการและงบประมาณ
4 โครงการ
2,826,714.09
บาท, 26%
2 โครงการ
2,653,349.82
บาท, 24%

3 โครงการ
4,301,571.77
บาท, 39%

2 โครงการ
1,149,641.89
บาท, 11%

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

2 โครงการ
488,371.20
บาท
, 28%

1 โครงการ
174,405 บาท,
10%

2 โครงการ
470,690.79,
บาท 27%

2 โครงการ
428,529.88
บาท, 25%

1 โครงการ
182,235. บาท
, 10%

หลักสูตร Competency
หลักสูตร Risk Management
หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสูค่ วามเป็นเลิศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (NEC)

หลักสูตรการประเมินเพือ่ พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยภาวะวิกฤต

กรมสรรพากร

หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มปี ระสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
1. งบประมาณเงิน แผํน ดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนทั้งสิ้น

138 โครงการ งบประมาณทั้ง สิ้ น
16,843,800 บาท ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 533,818 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 86.59 รายละเอียดมีดังนี้

โครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามคณะ/หนํวยงาน
ชุดที่ 1
ลาดับ

คณะ/หนํวยงาน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะเกษตรศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะแพทยศาสตร์
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. คณะมนุษยศาสตร์ฯ
8. คณะทันตแพทยศาสตร์
9. คณะศึกษาศาสตร์
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คณะวิทยาการจัดการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
วิทยาเขตหนองคาย
สปป .ลาว
รวมทัง้ สิ้น

โครงการชุมชน
ต๎นแบบฯ
1
2
1
6
2
2
2
1
1
1
18
7
2
1
1
48

จานวนโครงการ
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ความรํวมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจยั
กับประเทศอนุภมู ภิ าคลุมํ
ม.ขอนแกํน
น้าโขง
สูชํ มุ ชน
2
12
14
2
6
7
6
1
2
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
5
3
13
62

ชุดที่ 4
โครงการอัน
เนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
2
2
1
1
1
1
1
1
1
11

รวม

3
14
18
9
8
13
1
5
3
5
3
3
3
24
8
1
2
7
4
134

หมายเหตุ : โครงการอันเนื่องพระราชดาริ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ
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งบประมาณแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2553 แยกออกเป็น 4 ชุดโครงการ
คือ 1) โครงการชุมชนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
3) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยฯ และ 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รายละเอียดดังนี้
โครงการชุมชนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชือ่ โครงการ
โครงการการอบรมความรู๎ด๎านการ
บริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย์
โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัยกิจกรรมรายวิชา
โครงการชุมชนต๎นแบบฯ ผู๎ป่วย/กลุํม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและ
โรคเบาหวาน
โครงการคํายฤดูร๎อนเยาวชนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7
โครงการเปิดโลกวิชาการสูํชมุชนต๎นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง รุํนที่ 1
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง รุํนที่ 2
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง รุํนที่ 3
โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง (ศึกษาดู
งาน)
โครงการคํายวิทยาศาสตร์สัญจร
โครงการแพทย์แผนไทยสร๎างรายได๎สูํ
ชุมชนอยํางยั่งยืน
โครงการอบรมผู๎ฝึกสอนกีฬาเทควันโด
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเยาวชน
โครงการสํงเสริมสุขภาพชุมชนคน
หนองคาย

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร

76,798

48

94.8

ผศ.ดร.ฐิรชญา

51,100

22

90.2

266,742.50

120

86.5

อ.ดร.วาธิส ลีลาภัทร

100,000

159

93.91

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

225,502.67

6,416

82.4

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

40,098.90

56

89.2

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

42,962.52

61

86.6

ผู๎อานวยการศูนย์ฯ

79,238.75

88

88.2

ผู๎อานวยการศูนย์ฯ

56,735

200

88.6

ผศ.พิสมัย มะลิลา

265,991.78

530

83.1

ผู๎อานวยการศูนย์ฯ

194,934.60

95

91.8

ผู๎อานวยการศูนย์ฯ

23,600

30

82.2

ดร.สุรพล แสนสุข

224,677

550

85.8

หัวหน๎าโครงการ

มณีเนตร

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
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ลาดับ
ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชือ่ โครงการ
โครงการสถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา
ครั้งที่ 1-3
โครงการสร๎างท๎องถิ่นการเรียนรู๎ผําน
ห๎องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปลาฯ
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 1
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปลาและกบแบบพอเพียง รุํนที่ 1
โครงการปลูกกล๎วยไม๎ไทยสูํชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เพื่อการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู
โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปลาและกบแบบพอเพียง รุํนที่ 2
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 2
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 3
โครงการทันตกรรมพระราชทาน
โครงการนวดแผนไทยเพื่อสํงเสริม
คุณภาพชีวิต
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 4
โครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวแขนชุมชนต๎นแบบ
โครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได๎
และลดรายจําย รุํนที่ 1
โครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได๎
และลดรายจําย รุํนที่ 2

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

130,500

40

85.5

172,184.75

150

92.25

4,170

42

85.5

ผู๎อานวยการศูนย์ฯ

35,805.43

101

96.2

ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

63,740.15

62

97.6

27,934

300

92.6

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล

170,588.65

102

89.4

ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

39,464.70

50

89.8

อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

43,280

100

92

อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

36,100

100

92

249,700

800

93.6

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

75,100

100

86.4

อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

42,395.48

100

88

ศูนย์บริการวิชาการ

347,911

100

91.8

อ.เสรี แข็งแอ

52,074

100

89

47,920

100

93.2

หัวหน๎าโครงการ
รศ.รวี หาญเผชิญ
ผศ.อัจฉรา ศิริมงั คะลา
ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

ผู๎อานวยการศูนย์ฯ

ศูนย์บริการวิชาการ

อ.เสรี แข็งแอ
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ลาดับ
ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชือ่ โครงการ
โครงการแพทย์แผนไทยสร๎างรายได๎สูํ
ชุมชนต๎นแบบยั่งยืน
โครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได๎
และลดรายจําย รุํนที่ 3
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 5
โครงการคอมอาสาจากท๎องนาสูํโลกกว๎าง
รุํนที่ 1
โครงการป้องกัน สํงเสริม รักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกายภาพบาบัด
โครงการคอมอาสาจากท๎องนาสูํโลกกว๎าง
รุํนที่ 2
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 6
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 7
โครงการทันตกรรมพระราชทาน
โครงการฝึกทักษะการดูแลตนเองในการ
เฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต๎านมในสตรีไทย
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 8
โครงการแพทย์แผนไทยสร๎างรายได๎สูํ
ชุมชนต๎นแบบยั่งยืน
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 9
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. บ๎าน
โนนมํวง
โครงการตรวจสุขภาพทางห๎องปฏิบัติการ
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

34,870

100

90.8

73,285.46

100

94.6

ศูนย์บริการวิชาการ

38,094

109

91.8

ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์

30,726.85

50

92.4

62,500

50

85.5

ศูนย์บริการวิชาการ

32,264.81

50

93

ศูนย์บริการวิชาการ

37,459.85

100

94

ศูนย์บริการวิชาการ

41,956.85

100

96.8

ศูนย์บริการวิชาการ

198,370.10

800

94.4

ผศ.ดร.ดาเนิน วชิโรดม

55,995.40

80

94.4

ศูนย์บริการวิชาการ

46,100

100

94.8

ผศ.พิสมัย มะลิลา

36,330

80

88.2

ศูนย์บริการวิชาการ

38,260

100

92.4

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

92,933

80

90

รศ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน

220,000

50

82.2

ศูนย์บริการวิชาการ

52,032.14

100

82.4

หัวหน๎าโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
อ.เสรี แข็งแอ

รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
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ลาดับ
ที่
46
47

48
49

ชือ่ โครงการ

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

ศูนย์บริการวิชาการ

90,460

200

84.4

ศูนย์บริการวิชาการ

136,000

15

85.5

ศูนย์บริการวิชาการ

55,989.26

450

86.2

ศูนย์บริการวิชาการ

439,122.56

-

-

5,000,000

13,444

89.93

หัวหน๎าโครงการ

กษัตริย์” รุํนที่ 10
โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนที่ 11
โครงการบูรณาการด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุํมน้า
โขง
โครงการหาความต๎องการของชุมชน
คําบริหารจัดการโครงการ
รวมทัง้ สิน้
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โครงการความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภมู ภิ าคลุมํ น้าโขง

ลาดับ
ที่
1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
-

ชือ่ โครงการ

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู๎อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

45,620

25

87.25

ผู๎อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

76,580

25

93.80

ผู๎อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

79,868.65

70

86.40

ผู๎อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

29,730

50

80.25

ผู๎อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

48,000

31

89.20

รศ.ดร.วินัย วงศ์พงศ์คา

199,450

66

87.25

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

30,000

30

80.00

อ.ดร.สุรพล แสนสุข

83,000

700

85.25

รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช

200,000

105

84.60

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชนื่

161,000

95

86.20

46,751
1,000,000

1,197

86.02

หัวหน๎าโครงการ

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการทางาน
และการให๎บริการวิชาการแกํสังคมโดยความรํวมมือ
ทางวิชาการกับกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการให๎บริการ
วิชาการรํวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศ
อนุภูมิภาคลุํมน้าโขง
การอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การเรียนรู๎ตนเองและ
ผู๎อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและทีมงาน
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ลงแขกเกี่ยวข๎าวนานาชาติ
ลงนามความรํวมมือการให๎บริการด๎านวิชาการ
รํวมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแหํงชาติ
ลาว วิทยาเขตนาบง ส.ป.ป.ลาว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพด๎านศิลปวัฒนธรรมไทย-ลาว
โครงการเสริมสร๎างงานอาชีพเพื่อเพิม่ คุณคําของ
ผู๎สูงอายุในชุมชนบ๎านโนนมํวง
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดานา
นานาชาติ ประจาปี 2553
โครงการความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุํมน้าโขง
โครงการความรํวมมือในการดูแลและผําตัดผู๎ป่วย
ปากแหวํงเพดานโหวํแบบสหวิทยา
คําบริหารจัดการโครงการ

ผู๎อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

รวมทัง้ สิ้น

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 46

โครงการถํายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแกํนสูชํ มุ ชน
ลาดับ
ที่

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

44,300.00

33

93.44

71,174.00

16

85.00

59,719.65

55

86.50

ผศ.วันชัย สุํมเล็ก
ดร.สุรพล แสนสุข
ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์
ผศ.ดร.ประพัทธ์ สันติวรากร
ดร.พัชริน สํงศรี

200,000.00

11,502

92.20

69,190.15

41

82.25

194,071.00

34

88.40

150,000.00

240

82.00

50,445.00

80

90.00

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

40,000.00

38

89.00

รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร

56,596.00

80

90.00

ผศ.เกรียงศักดิ์ จันโททัย

60,000.00

351

91.50

รศ.ดร.วีรศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจํมจรรยา

10,000.00

114

89.20

58,500.00

37

87.25

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ

60,000.00

60

86.25

รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก๎ว

70,000.00

52

86.42

นายสาโรจน์ ศิริขจรพันธ์

499,821.52

489,792

92.00

ชือ่ โครงการ

หัวหน๎าโครงการ

1

โครงการการอบรมคอมพิวเตอร์และการใช๎
งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต๎น

อ.สาธิต

2

โครงการการสร๎างและตกแตํงเว็บไซต์
โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนของครูศูนย์เด็กเล็ก
โครงการสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 6
โครงการนักพฤกษศาสตร์รุํนเยาว์
โครงการคํายการเรียนรู๎และพัฒนาหุํนยนต์
โครงการคํายยุวชนวิศวกรรม ครั้งที่ 9
โครงการการผลิตและการขยายพันธุ์ไม๎ผล
เศรษฐกิจและยางพารา
โครงการธุรกิจด๎านการป้องกันกาจัดแมลง
ศัตรูพืชในบ๎านเรือน
โครงการการอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืช
และเมล็ดพันธุ์
โครงการการปรับปรุงบารุงดินและการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์
โครงการผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ
โครงการการเพาะเลี้ยงแมลงกินได๎แมลงมี
ประโยชน์และแมลงสวยงาม
โครงการการควบคุมศัตรูข๎าวโพดหวานโดย
ไมํใช๎สารเคมี
โครงการการผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุม
โรคและแมลงศัตรูพืช
โครงการวันเกษตรภาคอีสาน

น.ส.ปโยธร อุราธรรมกุล
อ.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กระเวนกิจ

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 47

ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21

ชือ่ โครงการ

โครงการการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิต
น้าส๎มควันไม๎ฯ
โครงการเทคนิคการจัดการด๎านสุขภาพโค
นมเบื้องต๎น
โครงการการบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและ
ปุ๋ยน้าชีวภาพ
โครงการสํงเสริมสุขภาพและติดตามภาวะ
สุขภาพผู๎ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
โครงการหนึ่งผู๎ให๎ หลายผู๎รับ ประจาปี

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

70,000.00

55

85.50

อ.มานิตย์ สนธิไชย

100,000.00

67

82.65

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์

100,000.00

250

89.20

อ.สุธีรา ตั้งตระกูล

50,000.00

73

86.25

อ.จงรักษ์ พงศ์สกุล

99,986.75

808

80.00

รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ

55,000.00

100

80.20

รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์
ไพศาล
รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ

60,000.00

128

92.00

35,000.00

170

92.20

นางศิริพร มงคลถาวรชัย

200,000.00

312

94.79

น.ส.กล๎วยไม๎ พรหมดี

100,000.00

190

80.00

รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช

250,000.00

40

89.00

รศ.สมาน ลอยฟ้า
ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

250,000.00

634

89.25

77,000.00

125

85.00

ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา

77,000.00

255

86.25

หัวหน๎าโครงการ

2553
22
23
24
25
26
27

28
29
30

โครงการการฝึกอบรมผู๎ปกครองในการดูแล
พฤติกรรมเด็ก
โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการดูแล
ผู๎ป่วยจิตเวชในชุมชน
โครงการการพัฒนาการดูแลผู๎ป่วยธาลัสซี
เมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพใน
ผู๎ใหญํภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2
โครงการการป้องกันสํงเสริมรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายฯ
โครงการการพัฒนากลยุทธ์การแขํงขันทาง
การตลาดและการสร๎างตราสินค๎าสาหรับ
ธุรกิจฯ
โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่
โครงการห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษา
โครงการการการสร๎างท๎องถิ่นเรียนรู๎ผําน
การปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
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ลาดับ
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชือ่ โครงการ

โครงการโปรแกรมสาเร็จรูป Latex
สาหรับการพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 3
โครงการการใช๎ความรู๎เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก๎ปัญหาท๎องถิ่น
โครงการนักพฤกษศาสตร์รุํนเยาว์
โครงการห๎องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการห๎องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
โครงการคํายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 16
โครงการการเตรียมสื่อการเรียนการสอน
สาหรับใช๎ในปฏิบัติการ
โครงการการวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนด๎านวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการการตรวจพยาธิในชุมชนและการให๎
ความรู๎ฯ
โครงการแพลงตอนสัตว์และแมลงน้า
โครงการการขยายพันธ์สมุนไพรไทยและ
การนาไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน
โครงการคํายอบรมผู๎นาเยาวชนเพื่อการอนุ
รักษณ์พลังงานฯ ครั้งที่ 2
โครงการการอบรมความรู๎ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู๎ป่วยเบาหวาน
โครงการการพัฒนาศักยภาพในการจัดทา
โครงการของผู๎นาชุมชน
โครงการการสํงเสริมสุขภาพในกลุํมผู๎สูงอายุ
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู๎ดูแลระบบ

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

49,900.75

31

87.25

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง

77,000.00

55

98.00

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
รศ.ดร.ชุติมา หาญจวนิช

50,000.00

27

96.00

77,000.00

113

95.80

ผศ.ดร.กิตติมา เมฆโกมล

77,000.00

123

93.50

อ.ดร.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์
อ.กัลยา กองเงิน

77,000.00

215

87.10

77,000.00

23

80.00

ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

77,000.00

32

86.25

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม

77,000.00

69

94.00

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค

77,000.00

17

85.94

80,000.00

40

90.00

อ.ดร.วิรงรอง มงคลธรรม

50,000.00

41

85.00

รศ.พรทิพย์ คาพอ

40,000.00

100

92.26

รศ.ดร.ประจักร บัวผัน

50,000.00

50

87.70

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
อ.ดร.ชัชชัย แจํมใส

40,000.00

58

94.60

40,000.00

70

82.20

หัวหน๎าโครงการ

รศ.ดร.สุพจน์

ไวท์ยางกูร
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ลาดับ
ที่

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชือ่ โครงการ

ประปาหมูํบ๎านแบบผิวดิน
โครงการการป้องกันโรคติดตํออยํางมีสํวน
รํวมของ อสม. และประชาชน
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างเสริม
สุขภาพด๎วยการออกกาลังกาย
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อใช๎ประโยชน์
โครงการการอบรมดูแลสุขภาพสัตว์การให๎
อาหารและโรคระบาด
โครงการการจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโค
นม
โครงการสายใยรักครอบครัวสูํความพอเพียง
คูํความยั่งยืน
โครงการการจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ
โครงการคํายบูรณาการสัตวแพทย์
โครงการการป้องกันโรคสัตว์ติดตํอคนจาก
สัตว์เลี้ยง
โครงการการพัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัว
เมืองขอนแกํนบูรณาการ
โครงการสถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา
โครงการทันตกรรมพระภิกษุสงฆ์และ
ฆราวาส
โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพชํองปาก
และเสริมสร๎างสุขภาพชํองปากในโรงเรียน
โครงการการสร๎างเครือขํายความรํวมมือและ
การพัฒนาคุณภาพทางศิลปกรรมเพื่อเข๎า
ศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแกํน สาหรับนักเรียน

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

รศ.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

40,000.00

40

85.50

ผศ.ดร.กาญนิถา ครอง
ธรรมชาติ
อ.ดร.ชัชชัย แจํมใส

40,000.00

69

83.23

40,000.00

40

84.30

รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

100,000.00

64

95.25

ผศ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง

150,000.00

512

90.00

อ.เสรี แข็งแอ

90,000.00

190

89.50

อ.อรัญ จันทร์ลุน
รศ.กัลยา เจือจันทร์
รศ.ชูชาติ กมลเลิศ

95,000.00

52

86.75

150,000.00

443

92.45

45,000.00

600

85.75

ผศ.วารุณี หวัง

249,889.00

150

84.00

รศ.รวี หาญเผชิญ
รศ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย

150,000.00

40

92.25

100,000.00

295

93.80

คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์
อ.ชัยญะ หินอํอน

150,000.00

1,404

89.26

100,000.00

600

86.75

หัวหน๎าโครงการ
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ลาดับ
ที่

61

62

63

ชือ่ โครงการ

หัวหน๎าโครงการ

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
300,000.00
140
89.25
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการ
รศ.ลัดดา ศิลาน๎อย
จัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
โครงการงานแสดงเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 2,157,655.61 6,822 83.40
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกํน ประจาปี 2553
913,366.20
โครงการอานวยการและบริหารจัดการ
ผู๎อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ
9,104,615.63 518,257 88.24
รวมทัง้ สิ้น

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 51

โครงการอ๎นเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

1 ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนต๎นแบบเพื่อ
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

การเกษตร
การบริหารและการจัดการป่าชุมชน
การสํงเสริมโภชนาการในโรงเรียนแบบมี
สํวนรํวมและชุมชนท๎องถิ่น
การอบรมให๎ความรู๎ด๎านการประยุกต์ใช๎
สมุนไพรท๎องถิ่นรํวมกับจุลินทรีย์
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกํผู๎นา
ชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและครัว
ปลอดภัย สํงเสริมสุขภาพในชุมชน
ทันตกรรมพระราชทาน
ศูนย์การเรียนรู๎การผลิตพลังงานทดแทน
ในรูปน้ามันไบโอดีเซลเพื่อประโยชน์ใน
ชุมชน
พัฒนาการบริหารจัดการกลุํมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
การถํายทอดเทคโนโลยีระบบบาบัดน้าทิ้ง
สีย๎อมผ๎า
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กชุมชนต๎นแบบเข๎าสูํ
มาตรฐานตามแนวพระราชดาริ
สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช๎ภูมิ
ปัญญาผู๎สูง 3 วัย สานสายใยรักแหํง
ครอบครัว โคกสี จ.ขอนแกํน ในพระ
อุปถัมภ์ฯ

งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

นายสมยศ บุญญสมภพ

30,000

100

82.2

นายสมโภชน์ แก๎วระหัน
รศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย

100,000

150

80

30,000

180

81.3

ผศ.ดร.ไพรัตน์ ศรแพลง

60,000

50

80.4

รศ.กาญจนา นาถะพินธุ

60,000

40

85.5

รศ.ทพญ.อารียา รัตนทองคา
รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก๎ว

100,000
70,000

200
50

82.25
85.2

ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์

100,000

30

82.2

นางรัตนา มหาชัย

70,000

50

80.3

ผศ.ดร.สุพรรณี สุํมเล็ก

60,000

20

84.65

อ.ดวงจันทร์ นาไชยสินธุ์

50,000

50

80

หัวหน๎าโครงการ
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ลาดับ
ที่

ชือ่ โครงการ

12 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

หัวหน๎าโครงการ

นายสนธยา สีมะเสถียร
โสภณ
นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน

พระราชดาริ
13 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
14 โครงการติดตามการดาเนินงานโครงการ นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
15 คําใช๎สอยอื่น ๆ
นางศิริพร วงศ์พระลับ
รวมทัง้ สิ้น
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งบประมาณ

จานวน
ผูร๎ บั บริการ
(คน)

ร๎อยละ
ความพึง
พอใจ

N/A

ขยายโครงการ

N/A

ขยายโครงการ

N/A

ขยายโครงการ

N/A
730,000.00

ขยายโครงการ
920
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904

2. งบประมาณเงินรายได๎ศนู ย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการได๎ดาเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการทางานกับหนํวยงานภายนอก
ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสร๎างรายได๎ จานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 12,675,509.44 บาท
ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 1,536 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 88.70 รายละเอียดดังนี้
ลาดั
บที่

ชือ่ โครงการ

หัวหน๎าโครงการ

งบประมาณ

จานวน
ร๎อยละ
ผูร๎ บั บริการ ความพึง
(คน)
พอใจ

1. โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก

สมาคมข๎าราชการพลเรือนแหํงประเทศไทย
1 ยุทธศาสตร์การทางานให๎มี
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ประสิทธิภาพ รุํนที่ 39
2 ยุทธศาสตร์การทางานให๎มี
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ประสิทธิภาพ รุํนที่ 40
รวม
สานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3 โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการ
จังหวัดชายแดนใต๎ รุํนที่ 1/2553
4 โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการ
จังหวัดชายแดนใต๎ รุํนที่ 2/2553
5 โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการ
จังหวัดชายแดนใต๎ รุํนที่ 3/2553
รวม
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
6 โครงการ เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ใหมํ (NEC) รุํน 1/2553
7 โครงการ เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ใหมํ (NEC) รุํน 2/2553

630,612.49

148

83.80

519,029.40

106

84.80

1,149,641.89

254

84.30

1,413,198.40

100

95.20

1,432,583.13

102

94.60

1,455,790.24

99

96.20

4,301,571.77

301

95.33

803,830.55

50

93.57

800,000

50

87.55
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ลาดั
บที่

ชือ่ โครงการ

หัวหน๎าโครงการ

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
โครงการ เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ
ใหมํ (NEC) รุํน 3/2553
9 โครงการกิจกรรมบํมเพาะวิสาหกิจ
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างผู๎ประกอบการใหมํ
รวม
กรมสรรพากร
10 นักบริหารระดับชานาญการ รุํนที่
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

งบประมาณ

8

จานวน
ร๎อยละ
ผูร๎ บั บริการ ความพึง
(คน)
พอใจ

800,000

50

89.14

422,883.54

3

86.75

2,826,714.09

153

89.25

1,325,706.48

50

94.20

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

1,327,643.34

50

92.80

รวม
รวมทัง้ สิ้น
โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างประสิทธิภาพการทางาน
หลักสูตร Competency สาหรับ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 11
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตร Risk Management
การบริหารความเสี่ยงในกาปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 9
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตร Risk Management
การบริหารความเสี่ยงในกาปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 10
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอกสูํความเป็นเลิศ รุํนที่ 1
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู๎ป่วยภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินโรคหัวใจฯ รุํนที่ 1
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู๎ป่วยภาวะวิกฤตและ

2,653,349.82
10,931,304.57

100
808

93.50
90.59

174,404.76

53

82.60

168,394.16

88

89.20

260,348.88

107

86.80

184,734.59

80

83.80

187,382.76

68

85.80

283,307.79

88

85.80

1/2553
11

นักบริหารระดับชานาญการ รุํนที่
2/2553

2
12
13

14

15
16

17
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ลาดั
บที่
18
19

ชือ่ โครงการ

หัวหน๎าโครงการ

ฉุกเฉินโรคหัวใจฯ รุํนที่ 2
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการ
พยาบาลให๎มีประสิทธิภาพ รุํนที่ 1
หลักสูตรกลยุทธ์การ นิเทศทางการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
พยาบาลให๎มีประสิทธิภาพ รุํนที่ 2
รวม
รวมทัง้ สิ้น

งบประมาณ

จานวน
ร๎อยละ
ผูร๎ บั บริการ ความพึง
(คน)
พอใจ

208,944.04

104

90.20

279,427.16

140

87.40

1,746,944.14
12,675,509.44

728
1,536

86.45
88.70

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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สรุปภาพรวมโครงการบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
ประจาปีงบประมาณ 2553
ในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์บริการวิชาการได๎ดาเนินโครงการบริการวิชาการ จานวนทั้งสิ้น 157 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 29,519,309.44 บาท ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 535,354 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 87.65
รายละเอียดดังนี้
1. งบประมาณแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- จานวนทั้งสิ้น 138 โครงการ
- งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,843,800 บาท
- ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 533,818 คน
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 86.59
2. งบประมาณเงินรายได๎ศูนย์บริการวิชาการ
- จานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ
- งบประมาณทั้งสิ้น 12,675,509.44 บาท
- ผู๎รับบริการทั้งสิ้น 1,536 คน
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 88.70

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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ผลการดาเนินงานด๎านอืน่ ๆ
1. พัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

ศูนย์บริการวิชาการ ได๎ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2553 โดยนาหลักสูตรฝึกอบรม
ประชุ ม สั ม มนา ส าหรั บ บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกํ น พ.ศ. 2550-2553 และหลั ก สู ต รจากหนํ ว ยงาน
ตําง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ความรู๎ ความสามารถ และทักษะ ให๎สามารถนามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มี ประสิทธิ์
ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน และมหาวิทยาลัยขอนแกํนตามพันธกิจที่ตั้งไว๎ รายละเอียดดังนี้
การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จาแนกตามหลักสูตรอบรม
การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่

นายพิชยั เลํงพานิชย์ (เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 8)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

สํวนนโยบายและแผน ณ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ณ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดีศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 16 สิงหาคม–26 พฤศจิกายน
2553 ณ ห๎องประชุมราชาวดี และจังหวัดภูเก็ต

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- หลักสูตร McCord 301 การบริหารอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขันสาหรับผู๎บริหารระดับสูงสายสนับสนุน พ.ศ.2553
นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ (นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ชานาญการ 8)
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. วันที่ 8 เมษายน 2553
- หลักสูตรเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (ECPE)
ห๎องประชุมดุสิตา ชั้น 5อาคารศูนย์วิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
- อบรม ก๎าวสูํความสาเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์
ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น
- การวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ผลงาน
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองคลัง มข. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9
- การบริหารจัดการด๎านการเงินของหนํวยงานภาครัฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
- สัมมนาเครือขํายการเงิน การบัญชี และพัสดุ
- อบรม “การประเมินความคุ๎มคําของการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- สัมมนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงินและการจัดสรรเงิน
คําธรรมเนียมการศึกษา
- อบรม “การประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จากการใช๎จํายงบประมาณ (Performance Assessment Rating
Tool : PART) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- สัมมนาหลักเกณฑ์แบะแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจํายเงินรายได๎
นายธวัช รัตนมนตรี (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 ชานาญการ 8)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- ประชุมและสัมมนาวิชาการ ปขมท.ประจาปี พ.ศ.2553 เรื่อง อุดมศึกษา
เข๎มแข็ง :ไทยเข๎มแข็ง
- สัมมนาเรื่อง คลิก ช๎อป ออนไลน์อยํางปลอดภัย รู๎ทนั ภัยออนไลน์
- หลักสูตรเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (ECPE)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก๎าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม
THEOS และภูมสิ ารสนเทศเพื่อการพัฒนา
- สัมมนา “มาตรฐานคาอธิบายข๎อมูล (Metadata) และโครงสร๎างพื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศ”
- อบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจแดนมังกรและชํองทางเจาะตลาดจีน”
นายบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลาย (นักวิชาการศึกษา 8 ชานาญการ 8)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู๎เพื่อสร๎างเครือขํายพัฒนา
ผู๎บริหารสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
กองคลัง มข. วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี กทม.
กองแผนงาน มข. วันที่ 6-7 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองคลัง มข. วันที่ 9 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม 1 กองอาคารและ
สถานที่ สานักงานอธิการบดี 2
กองแผนงาน มข. วันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองคลัง มข. วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม 1 กองอาคาร
และสถานที่ สานักงานอธิการบดี 2
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สภาข๎าราชการพนักงานและลูกจ๎างแหํงประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเนวาด๎าแกรนด์
จ.อุบลราชธานี
สมาคมผูป๎ ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กทม.วันที่ 19 มีนาคม
2553 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกํน
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข.วันที่ 8 เมษายน 2553
ห๎องประชุมดุสิตา ชั้น 5อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี
ปริ๊นเซส ขอนแกํน
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กทม.
วันที่ 14 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกํน
สสว.และม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 14-15 กันยายน 53 โรงแรมเจริญธานีปริ๊น
เซส จังหวัดขอนแกํน
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
มหาวิทยาลัยบูรพารํวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง วันที่ 11-13 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
นางเอือ้ งฟ้า

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่

วรรณสิทธิ์ (นักวิชาการศึกษา 6)

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
- ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู๎
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ครั้งที่ 1/2553
- อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (คุณอานวย-คุณกิจ) การจัดการ
ความรู๎สูํการปฏิบัติในคณะ/หนํวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกํน ครั้งที่
1/2553
- อบรม “เครือขํายด๎านการเจ๎าหน๎าที่”
- อบรมสัมมนาโครงการ “เรียนรู๎ ดู ทา จรรยาบรรณของเรา”
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรมสัมมนา การอุทธรณ์ และร๎องทุกข์ของบุคลากร”
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานบริหารงานบุคคล
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- โครงการจรรยาบรรณเข๎มแข็ง หัวข๎อ “การเสริมสร๎างวินัยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- สัมมนาเครือขํายสถานประกอบการสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 30 กันยายน 2552
ณ ห๎องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4
กองแผนงาน วันที่ 4 ธ.ค.2552 ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 3 อาคารเพียร
วิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห๎องประชุม 1507และ1447 คณะศึกษาศาสตร์
กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 22-23 พฤษภาคม2553
ณ จังหวัดหนองคาย
กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดีศูนย์บริการวิชาการ
คณะกรรมการอุทธรณ์ร๎องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม มข. วันที่ 21
มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข.วันที่ 17 มิถนุ ายน 2553 ณ ห๎องประชุมสัมมนา 1
สานักงานอธิการบดี อาคาร 2
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
งานจรรยาบรรณ กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 13 กันยายน 2553
ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2553
ณ โรงแรมขวัญมอ

นางประคอง เชียงนางาม (นักวิชาการพัสดุ 6)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- กลยุทธ์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- หลักสูตร การสร๎างและการพัฒนาคูํมือจากการปฏิบัติงานด๎านการเงิน การ
คลังและพัสดุ
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับสาหรับการปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินและการบัญชีของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินการคลัง
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสัมมนา
2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 มีนาคม 2553ณ ห๎องประชุมดุสิตา
ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สานักงานตรวจสอบภายใน มข. วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553
ณ จังหวัดชลบุรี
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองแผนงาน มข. วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1
สานักงานอธิการบดี อาคาร 2

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
- การบริหารจัดการด๎านการเงินของหนํวยงานภาครัฐ
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- สัมมนาเครือขํายการเงิน การบัญชี และพัสดุ
- สัมมนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงินและการจัดสรรเงิน
คําธรรมเนียมการศึกษา
- สัมมนาหลักเกณฑ์แบะแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจํายเงินรายได๎
นายประภาพรณ์

ขันชัย

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
กองคลัง มข. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองคลัง มข. วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี กทม.
กองคลัง มข.วันที่ 9 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม 1 กองอาคารและ
สถานที่ สานักงานอธิการบดี 2
กองคลัง มข.วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม 1 กองอาคารและ
สถานที่ สานักงานอธิการบดี 2

(นักวิชาการศึกษา 6)

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- กลยุทธ์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเครือขํายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนขําวเพื่อการประชาสัมพันธ์และสํงเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร
นางสาวประภาพร ปิน่ ใจ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมหลักสูตรการบริหารสาหรับสายสนับสนุน หลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษาระดับต๎น (Moore 101)
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรม “การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่
1/2553)”
- อบรม “การประเมินความคุ๎มคําของการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- อบรม “การประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จากการใช๎จํายงบประมาณ (Performance Assessment Rating

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสัมมนา
2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 13-15 พฤษภาคม
2553 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องประชุม
1 สานักงานอธิการบดี 2
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแกํนวันที่ 11 ม.ค.-26 มิถุนายน
2553 ณ ห๎องประชุมราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองแผนงาน มข. วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1
สานักงานอธิการบดี อาคาร 2
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองแผนงาน มข. วันที่ 6-7 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองแผนงาน มข. วันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่

Tool : PART) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- อบรมเรื่อง “แนวทางการดาเนินงานสายงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ กองแผนงาน มข.วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุมตักศิลา ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย (นักวิชาการศึกษา 6)
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรม “การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1/2553)”
นางสาเนียง สมภาร (พนักงานพิมพ์ดดี ชัน้ 2)
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางวิภาดา มีแวว (เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหนํวยงานและระดับรายบุคคล
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Building XML Web
Services with .NET Platform
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรม “การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่
1/2553)”
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแกํน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556)
สูํการปฏิบัติในระดับปฏิบัติการด๎านเทคนิค และการระบุข๎อมูลเพื่อการ
วางแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2554-2557

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องประชุม
ราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองแผนงาน มข. วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1
สานักงานอธิการบดี อาคาร 2
ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 28
มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องฝึกอบรมชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ วิทยาลัยการบิน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 62

การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
นางรชตวรรณ

พรมภักดี

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่

(นักวิชาการศึกษา )

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- โครงการเสวนารํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ......เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กลุํมพนักงานมหาวิทยาลัย
- การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการด๎านการคลังและพัสดุ
- หลักสูตร การสร๎างและการพัฒนาคูํมือจากการปฏิบัติงานด๎านการเงิน การ
คลังและพัสดุ
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล (เจ๎าหน๎าทีท่ รัพย์สนิ ทางปัญญา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553
- สัมมนาเครือขํายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2552
- อบรมหลักสูตร PMQA/ECPE Criteria และหลักสูตร SAR
Writing : PMQA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- TQA : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติ
- โครงการเสวนารํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ......เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กลุํมพนักงานมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (ECPE)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- 10.การวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ผลงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายด๎านแผน

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
กองแผนงาน มข. วันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 สานักงาน
อธิการบดี อาคาร 1
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. ระหวํางวันที่ 15 มีนาคม - 2 กรกฎาคม
2553 ตึกเพียรวิจิตร ศูนย์วิชาการและจังหวัดหนองคาย
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ห๎องประชุมดุสิ
ตา ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 30 กันยายน 2552
ณ ห๎องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนย์ซีเบิร์ด จ.บุรีรัมย์
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 14 มกราคม .2553
ณ ห๎องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ .2553
ณ ห๎องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการและวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2553 ณ ห๎องประชุมดุสิตา ชั้น 5
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องประชุม
3 ชั้น 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์
กองแผนงาน มข. วันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 สานักงาน
อธิการบดี อาคาร 1
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. วันที่ 8 เมษายน 2553
ณ ห๎องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองแผนงาน มข. วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี อาคาร 1

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่

- อบรม “การประเมินความคุ๎มคําของการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- อบรมเรื่อง “แนวทางการดาเนินงานสายงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินกงานตัวชี้วัดระดับ
ความสาเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
นางสาวลลดา สินธุพนั ธ์ (นักวิชาการศึกษา)

กองแผนงาน มข. วันที่ 6-7 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองแผนงาน มข. วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุมตักศิลา ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 21 กันยายน 2553
ณ ห๎องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหนํวยงานและระดับรายบุคคล
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การเขียนบทความทางวิชาการจากแนวปฏิบัติที่ดี
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรม “การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่
1/2553)”
นางสาวชลาลัย วานมนตรี (นักวิชาการศึกษา)

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ห๎องประชุม
ราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา
2 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
-

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 14 มกราคม .2553
ประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
ณ ห๎องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ
2552
กองแผนงาน มข. วันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 สานักงาน
โครงการเสวนารํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ....เพื่อเป็น
อธิการบดี อาคาร 1
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กลุํมพนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. ระหวํางวันที่ 15 มีนาคม .- 2 กรกฎาคม.
การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการด๎านนโยบายและแผน
2553 ณ ตึกเพียรวิจิตร ศูนย์วิชาการและจังหวัดหนองคาย
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. วันที่ 8 เมษายน 2553
หลักสูตรเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (ECPE)
ห๎องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
กองแผนงาน มข. วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน
สานักงานอธิการบดี อาคาร 2
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อบรมเรื่อง “แนวทางการดาเนินงานสายงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ กองแผนงาน มข. วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุมตักศิลา ชั้น 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 64

การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
นายประหยัด สืบเมืองซ๎าย (นักสารสนเทศ )
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลโครงการ NEC
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก๎าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม
THEOS และภูมสิ ารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นางสาวอุมาพร ปาลสาร (พนักงานธุรการ )
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการด๎านการการบริการและบริหารบุคคล
- ปฐมนิเทศ “พนักงานราชการใหมํ ปี 2553”
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- โครงการ การจัดการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน : การจัดการอพยพหนีภัยจากเหตุ
เพลิงไหม๎
- อบรมสัมมนา การอุทธรณ์ และร๎องทุกข์ของบุคลากร”
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานบริหารงานบุคคล
- อบรมสัมมนา “เทคนิคการยกรํางกฎหมาย”
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรมสัมมนา “การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกํน”
- อบรม “การจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่
1/2553)”
นางสาววาสนา จงจิตกลาง (นักวิชาการเงินและบัญชี)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับสาหรับการปฏิบัติงาน

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแกํน วันที่ 15 มีนาคม
2553 ณ ห๎องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 2 กองการเจ๎าหน๎าที่
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี
ปริ๊นเซส ขอนแกํน
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. ระหวํางวันที่ 15 มีนาคม .- 2 กรกฎาคม
2553 ณ ตึกเพียรวิจิตร ศูนย์วิชาการและจังหวัดหนองคาย
กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 1
มิถุนายน 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการอุทธรณ์ร๎องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม มข. วันที่ 21
มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องประชุมสัมมนา
1 สานักงานอธิการบดี อาคาร 2
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องประชุมชั้น 6
คณะวิทยาการจัดการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 3 กันยายน 2553 ห๎องประชุมชั้น 6
คณะวิทยาการจัดการ
กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สานักงานตรวจสอบภายใน มข. วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 65

การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
ด๎านการเงินและการบัญชีของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินการคลัง
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวสมยงค์ แหลํยงั (เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวมิยาวดี โนนศรี (เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์ (เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลโครงการ NEC
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวรุํงอรุณ พุกทอง (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวผํองศรี เป้งสะท๎าน (เจ๎าหน๎าทีธ่ รุ การ)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
ณ จังหวัดชลบุรี
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการวันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองกลาง มข. วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแกํน วันที่ 15 มีนาคม 2553
ณ ห๎องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 66

การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด๎านไฟฟ้า

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองอาคารและสถานที่ มข. วันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

นายสุพนั ธ์ ขันตา (พนักงานขับรถยนต์)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- โครงการ การจัดการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน : การจัดการอพยพหนีภัยจากเหตุ
เพลิงไหม๎
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด๎านไฟฟ้า
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชา (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติงานรายบุคคล
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรม การใช๎ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาดการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวภนิตา นามพิกลุ (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาตัวชี้วัดระดับหนํวยงานและระดับรายบุคคล
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรม ก๎าวสูํความสาเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 1
มิถุนายน 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองอาคารและสถานที่ มข. วันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552 ณ
ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 22 ก.พ.53 ณ ห๎องราชาวดี ชั้น 5
อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ HS05 คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องประชุม
ราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
นางสาววรรณภา สีดาพล (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติงานรายบุคคล
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การสร๎างมนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายอนุชา บุญเสนา (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรม การใช๎ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาดการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวขวัญจิตร ลอนมา (เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรม ก๎าวสูํความสาเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายชาลี พรหมอินทร์ (นักวิชาการศึกษา)
- 1.การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25.53 I
ณ ห๎องราชาวดี ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 2
ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ห๎องสัมมนา 2
ชั้น 9อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ HS05
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสัมมนา
2 ชั้น 9อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 68

การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวภคปภา เวชกิจ (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนขําวเพื่อการประชาสัมพันธ์และสํงเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร
นายพงศ์ศริ ิ ปรีจารัส (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์ (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติงานรายบุคคล
- 3.การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลโครงการ NEC
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายด๎านแผน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายปรีชา ศรีไชย (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสัมมนา
2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1
สานักงานอธิการบดี 2
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25.53 ณ ห๎องราชาวดี
ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ
ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแกํน วันที่ 15 มีนาคม 2553
ณ ห๎องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองแผนงาน มข. วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี 1
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
นางสาวนัตถพร นาทา (นักวิชาการเงินและบัญชี)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับสาหรับการปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินและการบัญชีของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินการคลัง
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวดาริกา โนนศรี (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- การเพิ่มพูนศักยภาพผู๎รับผิดชอบงานสารบรรณ และพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ” รุํนที่ 2
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์ (นักวิชาการศึกษา)
- การเพิ่มพูนศักยภาพผู๎รับผิดชอบงานสารบรรณ และพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ” รุํนที่ 2
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- โครงการพัฒนาผู๎ปฏิบัติงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ ประจาปี 2553
- อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายปิยะพงษ์ สีดาํ ง (นักวิชาการศึกษา)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ (นักวิชาการศึกษา)

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สานักงานตรวจสอบภายใน มข. วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553
ณ จังหวัดชลบุรี
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
กองกลาง มข. วันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ ห๎องมรกต 1 โรงแรม
บุษราคัม จังหวัดขอนแกํน
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองกลาง มข. วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
กองกลาง มข. วันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ ห๎องมรกต 1 โรงแรม
บุษราคัม
กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องสัมมนา 1 ชั้น 2 กองการเจ๎าหน๎าที่
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มข. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,ม.รังสิต,ม.บูรพา
กองกลาง มข. วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
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การอบรม/การพัฒนาความรูแ๎ ละทักษะในวิชาการและวิชาชีพ
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นางสาวทักษพร เวียงจันทร์ (นักวิชาการศึกษา)
- การวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ผลงาน
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายด๎านแผน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
นายปานเทพ เลีย่ วเทียนไชย (นักวิชาการศึกษา)
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรม ก๎าวสูํความสาเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์
นางสาววิราภรณ์

หนํวยงานทีจ่ ดั อบรม/วันทีแ่ ละสถานที่
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 2 ชั้น
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กองแผนงาน มข. วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานอธิการบดี อาคาร 1
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
ห๎องสัมมนา 2 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์

จันทรสมบัติ (นักวิชาการศึกษา)

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเครือขํายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
นายทนงศักดิ์ พิลาคา (คนงาน)
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สานักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 12-13 พ.ย.52
ณ ศูนย์ซีเบิร์ด จ.บุรีรัมย์
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
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ฐานข๎อมูลศูนย์บริการวิชาการ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ฐานข๎อมูลบุคลากร
ฐานข๎อมูลรับ-สํงหนังสือราชการ
ฐานข๎อมูลคาสั่งศูนย์บริการวิชาการ
ฐานข๎อมูลการเงินและพัสดุ
ฐานข๎อมูลรายงานการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ฐานข๎อมูลผูเ๎ ข๎าอบรม
ฐานข๎อมูลผูเ๎ ชี่ยวชาญ

บันทึกความรํวมมือทางวิชาการ
1) มหาวิทยาลัยเว๎ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
2) มหาวิทยาลัยจาปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) มหาวิทยาลัยแหํงชาติประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแหํงชาติลาว
5) สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6) สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
7) สานักวิจัยและสํงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
8) กรมทหารราบที่ 8 คํายสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแกํน
9) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
10) โรงเรียนขอนแกํนพัฒนศึกษา

ข๎อตกลงการจ๎าง
1) กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
2) สานักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน
3) องค์การบริหารสํวนตาบลตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
1) วารสารศูนย์บริการวิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เลํม จัดสํงไปยังหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกํน และ
หนํวยงานราชการตําง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) จดหมายขําวรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ ปีละ 24 ฉบับ จัดสํงไปยังหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกํน
3) เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ www.uac-kku.com , http://home.kku.ac.th

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 72

ตุลาคม 2552

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม
มณี เ ทวา ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ครื อ ข่ า ย
เศรษฐกิจพอเพียง มข. ร่วมปรึกษาหารือนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงาน โครงการ “มข. อยู่ดีมีสุข”

?>

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2552
ณ เทศบาลตาบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลยนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ นาโดย ผศ.ดร.ฐิรชญา มณี
เนตร ร่ ว มวางแผนเพื่ อการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
โฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม
2552 คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ
น าโดย รศ.ดร.อ านวย ค าตื้ อ และคณะ
ร่ ว ม ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น พ ร ะ ร า ช ท า น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2552
ณ วั ด พ ร ะ ธ า ตุ พ น ม ว ร ม ห า วิ ห า ร
(พระอารามหลวง) จังหวัดนครพนม
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ตุลาคม 2552

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552
ศูนย์บริการวิชาการ รวมพลังเพื่อ
สร้างสรรค์ทีมงาน นาทีมโดย
รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ และบุคลากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และฟังการ
บรรยายพิเศษโดย อาจารย์วิบูลย์
พลพบู วิทยากรด้านการจัดการการ
พัฒนาทีมงานและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการ
พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม จัดอบรมพยาบาลวิชาชีพหลักสูตร “การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่ความเป็นเลิศ”
ณ โรงแรมพัทยาการ์เด้น จ. ชลบุรี
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พฤศจิกายน 2552
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ นาคณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการเข้าหารือ
กรอบความร่วมมือกับสานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
บูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และปรึกษาหารือ
แนวทางความร่วมมือในการให้บริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สงั คมและชุมชน ในลักษณะของเครือข่าย
สามารถพัฒนาไปสู่การทาบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding: MOU)
ต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยว
ข้าวนานาชาติ ปี 2552 นาโดย รศ.ดร.อานวย คาตื้ อ ผู้อานวยการศูน ย์บริก ารวิชาการ พร้อมคณะผู้ บริหาร
ร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ ปี 2552 และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยว
ข้าว ณ แปลงนาชาวนาโดยมี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยนักศึกษาจาก สปป.ลาว เวียตนาม ญี่ปุ่น สวีเดน เกาหลี
ฯลฯ ณ หมู่บ้านนาพิพาน ตาบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
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พฤศจิกายน 2551

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ได้พบปะ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลและเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการและประชาชน ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง
ใหม่ในจังหวัดหนองบัวลาภู ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง อ.นาวัง
และ เทศบาลตาบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ของชุมชน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ ศาลากลาง
จ.เลย รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ได้นาคณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่
และหารื อ การด าเนิ น การโครงการชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง ปีงบประมาณ 2553

เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2552 ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มสื บ สานวั ฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของไทย ลอยกระทงประจาปี 2552 ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล จากการประกวดกระทงใหญ่ ประเภท
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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ธันวาคม 2553
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ ร.ร.พิมายสามัคคี 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีเปิดโครงการ“เปิดโลกวิชาการ สู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ปี 2553 โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฯได้ดาเนินการด้วยความ
ร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว นอาทิ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ คณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ มข. หน่ ว ยงาน
ราชการใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ศูนย์บริการวิชาการและมหาวิทยาลัยชัน้ นาจับมือทางานเพื่อสังคม
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักบริการ
วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ส านั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือทางานเพื่อสังคม
ร่วมลงนามบั นทึกความเข้ าใจ (Memorandum of
Understanding: MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 30
พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมัณฑเลย์
ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่
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ธันวาคม 2553

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ สถานกงสุล
ใหญ่ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จั ง หวั ด
ขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ โดย รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรเข้า
เยี่ยมคารวะ ท่านสีสวาท ดลลาวันดี กงสุลใหญ่ สปป.ลาว
และอวยพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง
สรัสจันทร ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ ณ ภัตตาคาร
มังกรหลวง รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณบดี คณะผู้บ ริหารจาก
หน่ ว ยงานภายในและภายนอก พร้ อ มที ม ผู้ บ ริ ห าร
ศูนย์ ฯ และบุ คลากร ร่ วมท าบุญ วาระครบรอบ
20 ปี และต้อนรับปีใหม่ 2553

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณะ เข้าพบนาย
สมศั กดิ์ สุ วรรณสุจ ริต ผู้ว่ าราชการจั งหวัด นองบั วล าภู
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อขออนุญาตดาเนิน
โครงการชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจ าปี
ง บป ระ ม า ณ 2553 ณ เ ท ศ บา ล ต า บล ย า ง หล่ อ
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลาภู
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ธันวาคม 2553

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2552
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ร่ ว มกั บ คณะพยาบาลศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น เ ปิ ด
“โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียน” ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกอมเกาะ อ.เมือ ง
จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ศูนย์บริการวิชาการ นาโดย รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ได้นาต้นหม่อนเข้าเยี่ยมคารวะและ อวยพรปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ
ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะต่างๆ
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มกราคม 2553
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 ศูนย์บริการ
วิชาการ โดยการนาของ รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศูนย์ บริก ารวิชาการ พร้อม ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูล พิพัฒน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ , ผศ.น.สพ.ดร.
คณิ ต ชู คัน หอม รองผู้ อ านวยการศู น ย์ฯ
และบุ คลากร
ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือกับ ท่านคาสว่าง สมบูน
ขัน ผู้อานวยการโรงเรียนกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาวและทีม
ผู้บริหาร

เมื่ อ วั น ที 27 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมมณีเทวา ศูนย์บริการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ . ดร.อ านวย
คาตื้ อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และท่าน
คาสว่าง สมบูนขัน ผู้อานวยการวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ จาปาสัก (ส.ป.ป.ลาว)
ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ ด้ า นการบริ ก าร
วิชาการ
เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2553 ศูนย์บริการ
วิ ช า ก า ร ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์
มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น จัด พิธี เปิด "โครงการอบรม
พั ฒ น า ครู พี่ เ ลี้ ย ง เ ด็ ก ก่ อ นวั ย เ รี ย น รุ่ น ที่ 2"
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลขามป้อม อ.พระยืน จ.
ขอนแก่น และวันที่ 30 มกราคม 2553 พิธีเปิด
"โครงการอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน รุ่นที่
3" ณ เทศบาลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยของศูนย์บริการวิชาการ
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มกราคม 2553
ระหว่ า งวั น ที่ 22-24
มกราคม 2553 ศูนย์บริการ
วิ ช าการ จั ด อบรมหลั ก สู ต ร
“ก า รป ร ะ เ มิ น เ พื่ อพั ฒ น า
คุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉินโรคหัวใจและ
ทรวงอก” มุ่งเน้นการเผยแพร่
แนวความคิ ด ความรู้ ค วาม
เข้าใจประสบการณ์และแนวทาง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
พยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
ณ โรงแรมพรพิ ง ค์ ท าวเวอร์
จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่ า งวั น ที่ 30-31
มกราคม 2553 ณ โรงแรม
พรพิ ง ค์ ทาวเวอร์ จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
จั ด อบรมหลั ก สู ต ร
Risk
Management: การบริหาร
ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 9
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กุมภาพันธ์ 2553

ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมบ้าน
เชียง จังหวัดอุดรธานี ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สมาคมข้าราชการ
พลเรือนแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์
การทางานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 39”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ
หอประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ต.รังกาใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการวิชาการ
ร่ ว มกั บ คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสร้างรายได้สู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553

เมื่อวัน ที่ 12 กุมภาพัน ธ์
2553 ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชร
รั ต น์ ก าร์ เ ดน อ.เมื อ ง จ.ร้ อ ยเอ็ ด
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ร่วมกับ ศู นย์ส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 5 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จัดพิธีเปิด “โครงการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ห ม่
(NEC) รุ่นที่ 1/53”
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กุมภาพันธ์ 2553

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
ณ
โรงแรมพู ลแมน จัง หวั ดขอนแก่ น
รศ.ดร.สั ญ ญา ร้ อยสมมุ ติ รองอธิการบดี
ฝ่ายบุคคลและการพัสดุ มข. เป็นประธาน
ใ น พิ ธี เ ปิ ด โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
“นักบริหารระดับชานาญการ/ชานาญงาน”
(นบช.) กรมสรรพากร รุ่นที่ 8/2553
โดยมี ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร กล่า ว
รายงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหาร
ราบที่ 8 ครบรอบ 30 ปี กรมทหารราบที่ 8 ได้มอบโล่ขอบพระคุณแก่ศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมทหารราบที่ 8
มาตลอด ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษ
ได้ เ ป็ น ผู้ แ ทนของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการเข้ า รั บ มอบโล่ จ าก
พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ จัด
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
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มีนาคม 2553

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ร่วมเปิดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนคนหนองคาย ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย เพื่อเป็นการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพในพื้นที่ตาบลหนองกอมเกาะ ตาบลสระใคร ตาบลเมืองหมี และตาบลปะโค
เมื่ อ วั น ที่ 8
มี น าคม 2553
ศูนย์บริ การวิช าการ ร่วมกั บ คณะวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินการตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาประเทศให้
สามารถดารงอยู่อย่างมั่นคงส่งเสริมการเรียน
การสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพื้นที่เทศบาล ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.
นครราชสี ม า
นายอโณทั ย ค ามกุ ล
นายอาเภอพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 24
ณ โรงเรียนพิม ายสามั คคี 1 เทศบาล
ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
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มีนาคม 2553

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน
“12 ปี แห่งการสร้างสรรค์ วันสื่อมวลชนขอนแก่น” โดยมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านกง
(ประชานุ กู ล ) อ าเภอหนองเรื อ จั ง หวั ด ขอนแก่ น
รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ร่ ว ม พิ ธี เ ปิ ด โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย บู ร ณ า ก า ร สั ต ว แ พ ท ย์
ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อีกทั้งยัง
เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะด้ า นวิ ช าชี พทางสั ตวแพทยศาสตร์ ข อง
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2553 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สานักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่, ม.บูรพา และ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ม.แม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น เพื่อ
การพั ฒ นาตนเองและที ม งานให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางด้ า นกสิ ก รรม สปป .ลาว
โดยมี ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ ทั่วประเทศ สปป. ลาว
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เมษายน 2553

เมื่ อ วั น ที่ 23 เม ษาย น 2553
ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลาปาง จังหวัด
ลาปาง ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีเปิดโครงการการ
อบรมพั ฒนาความรู้ ผู้บ ริ หารองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ศูนย์บริการวิชาการจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ไทย อวยพรปีใหม่แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมใจเริ่มสิ่งดีๆ ซึ่งงานนี้นา
โดย รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
เ มื่ อ วั น ที่ 28-30เ ม ษ า ย น 2553
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธี
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาหลักสูตร
สถานศึ ก ษาภายใต้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สู่ก ารจัดทาแผนการเรียนรู้ ”
ณ ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ
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พฤษภาคม 2553
เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2553 ณ เทศบาลตาบลนาอ้อ
อาเภอเมือง จั งหวั ดเลย ศู นย์ บริก ารวิ ชาการ ร่วมกับ คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จั ด โครงการ
“ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ชุ ม ช น แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง อ า ส า ค รั้ ง ที่ 4”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ณ
กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ร่ว มกั บ กรมทหาร
ราบที่ 8 จัดโครงการ “ค่ายอุดมการณ์ ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.อุดม พอนคาเพ็ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สปป.ลาว และรศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน
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พฤษภาคม 2553
เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤษภาคม
2553 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลาภู
รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผอ.ศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม
อาจารย์ ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ด วง
จันทร์ นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เข้ า พบ น า ยส ม ศั กดิ์ สุ วรรณ สุ จ ริ ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อร่วม
หารือการออกแบบตราสินค้าพื้นเมือง

เมื่ อวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อ งประชุ ม เทศบาลต าบล
ยางหล่อ อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภูศูนย์บริการวิชาการ
นาองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาและกบลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2553 รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในโอกาสเปิดอาคารใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 5253 ณ วัดสระโนน ต.ขามป้อม
อ.พระยื น จ.ขอนแก่ น เนื่ อ งในโอกาสวั น วิ ส าขบู ช า ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิ ช าการน าโดย รศ.ดร.อ านวย ค าตื้ อ ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยครอบครัว ร่วม
ทาบุญและทอดถวายผ้าป่ ากล้วยไม้ มีประชาชนและบุค ลากรส่ว น
ราชการต่าง ๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญในครั้งนี้จานวนมาก
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มิถนุ ายน 2553
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
ต.รั ง กาใหญ่ อ.พิ ม าย จ.นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
โดยศูนย์บริการวิชาการ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาล
ตาบลรัง กาใหญ่ จั ด ออกหน่ว ยทัน ตกรรมพระราชทาน โดยมี ผศ.
นพดล มีไชยโย รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร เป็น
ประธานเปิดโครงการ
เมื่อวัน ที่ 16 มิ.ย. 2553 รศ.ดร.กิตติชั ย ไตรรัตนศิ ริชัย รองอธิก ารบดีฝ่ ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวแขนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” พร้อม
บรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “แนวทางการใช้ พ ลั ง งานทดแทนแห่ ง โลกอนาคต” ให้ แ ก่ ผู้ น าชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวนมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2553 นายสุรัตน์ เจียมเลิศวิวัฒน์
ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผ.อ.ศูนย์บริการวิชาการ และนายมนพ สกล
ศิลป์ศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ร่วมกันลงนาม
บั น ทึ ก ควา ม ร่ ว ม มื อ โดย มี น าง ประ ภ าพร ส า เรี ย งจิ ตต์
รอง ผอ.สพท.ขก.เขต 1 และผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการ
สถานศึกษา ผู้นาชุมชน นักเรียน และบุคลากรของทั้งสามสถาบัน
ร่วมเป็นสักขีพยาน
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการและเป็นเครือข่ายการบริการวิชาการต่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจานวนมาก
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มิถนุ ายน 2553
2 ทศวรรษ ศูนย์บริการวิชาการ มข. ศูนย์บริการชั้นนาของไทย

ศูนย์บริการวิชาการได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 20 ปี ศูนย์บริการวิชาการ มข. หัวข้อเรื่อง “ขุมปัญญา
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาสังคมตามรอยพระราชดาริ ” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2553 ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2553 ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.เป็นประธานพิธี
จากนั้นร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การบริการวิชาการ: ทางออกวิกฤต
สังคมไทยตามรอยพระราชดาริ ” โดยท่าน ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ช่วงบ่ายมีการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการบริการ
วิชาการ ในทศวรรษหน้า” ซึ่งผู้ร่วมอภิปรายเป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ รศ.สุรพล นธการกิจกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ สานัก
บริการวิชาการ มช. คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ผู้แทนปราชญ์ชาวบ้าน คุณก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลนาอ้อ จ.เลย คุณ
อนุกูล สีชมภู ประธานสภาเทศบาลตาบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พญ.ทานทิพย์ ธารงวรางกูร ผู้แทนภาคประชาชน รศ.
ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.และอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นผู้ดาเนิน
รายการ

นอกจากนี้ กิจกรรมการเฉลิมฉลองวาระ 20 ปี ศูนย์บริการวิชาการในช่วงที่ 2 ได้จัดงาน Science Caravan
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2
กรกฎาคม 2553 ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาคารพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) และอาคารศูนย์วิชาการชั้น 5 และ
6 มีกิจกรรม Science Show การแข่งขัน จรวดกระดาษ กิจกรรมการอบรมนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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มิถนุ ายน 2553
วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ วัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง
ต.ศิ ล า อ.เมื อ ง จ.ขอนแก่ น เครื อ ข่ า ยสภากาแฟ น าโดย
พ.อ.กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 8 รศ.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ ผอ.ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ภาค 4 ผู้อานวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น และผู้อานวยการ
โรงเรียนสีหราชเดโชไชย ร่วมประชุมหารือความต้องการของชุมชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี
ปริ๊ น เ ซ ส จั ง หวั ด ข อ น แ ก่ น ร ศ . ด ร . อ า น ว ย ค า ตื้ อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดั บ
ช านาญการ/ช านาญงาน” ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก บริ ห ารจาก
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมี ท่านศุภกิจ ริยะการ
สรรพากรพื้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตาบลขามป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มกั บ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเลี้ ย งปลาและกบลงพื้ น ที่ ชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ศูนย์บริการวิชาการ
ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะจากภาคประชาชน
ประกอบด้ ว ย
ผู้แทนจากภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
สื่อมวลชน โดยมี รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธาน

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2553

หน้า 91

กรกฎาคม 2553
เ มื่ อ วั น ที่ 9-11 ก รก ฎ า ค ม 2553 ณ โร ง แร ม เ ซ็ น ท า ร่ า
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานีศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร
“การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ว ยภาวะวิ ก ฤตและฉุ ก เฉิ น
โรคหัวใจและทรวงอก” รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวความคิด ความรู้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง
ยั่ ง ยื น ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกายภาพบ าบั ด คณะเทคนิ ค การแพทย์ มข.
โดย รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานพิธี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนลาน้าพอง
ต.ท่ากระเสริม อ.น้าพอง จ.ขอนแก่นศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ “ค่าย
อุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” รุ่นที่ 5 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ในความ
รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ รวมทั้ ง การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ใ นหมู่
ข้าราชการ ครอบครัว และเยาวชน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบล
รังกาใหญ่ อ. พิมาย จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่าย ภายใต้โครงการชุมชนต้ นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย”
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กรกฎาคม 2553
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมราชาวดี รี
สอร์ ท แอนด์ โฮเทล จั ง หวั ด ขอนแก่ น รศ.ดร.กิ ต ติ ชั ย
ไตรรั ตนศิ ริชั ย รองอธิก ารบดีฝ่ า ยวิ จัย และการถ่า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ร ศ . อ นั น ต์ พ ล ธ า นี ค ณ บ ดี ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร. อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการ
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มกั น แถลงข่ า วการจั ด งานแสดง
เท คโน โ ลยี สิ่ งประดิ ษ ฐ์ แล ะภู มิ ปั ญญ า ท้ อ ง ถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2553
ศูนย์บริการวิชาการได้รับการประเมินในระดับ
“ดีเด่น” 2 ปี ซ้อน โดยคณะกรรมการส่งเสริมและ
บริ ห ารจั ด การด้ า นทรั พยากรบุ คคลเข้ า ตรวจเยี่ ย ม
คณะ/ หน่วยงาน เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้
ระบบบริหารผลงาน(PMS) ผลการประเมิน มี 4
ระดับ คือ ดี เ ด่น ดี ปานกลาง ควรปรั บปรุ ง ซึ่ ง
ศูนย์บริการวิชาการได้รับการประเมินในระดับ“ดีเด่น”
2 ปี ซ้อน คือ ปี พ.ศ. 2552 คะแนน 3.54
ปละในปี พ.ศ. 2553 คะแนน 3.80

วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรี ย น
หนองคายวิ ท ยาคาร อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด หนองคาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จัดพิธีปิดโครงการ “การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการ
ครั้งที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม
รองผู้ อ านวยการศู น ย์ บ ริ ก ารวิช าการฝ่ า ยกิ จการพิ เ ศษ ให้
เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการ
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พฤษภาคม 2553
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ศูนย์บริการวิชาการ ดาเนินการ
จัดสอบภาคความรู้ความสารถทั่วไป (ภาค ก.) ให้กับสานักงาน ก.พ.
มีผู้เข้าสอบจานวน 40,000 คน ประกอบด้วยระดับ ปว.ช. ปว.ส./
ปว.ท. ปริญญาตรีและปริญญาโท

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จั งหวัดอุ ดรธานี ศู นย์บ ริก ารวิ ชาการ จั ด
อบรมหลักสูตร “Risk Management: การบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ” รุ่นที่ 10 โดยมี รศ.ดร.อานวย
คาตื้อ เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553
ศู น ย์ บ ริ ก า รวิ ช า การ ร่ ว ม กั บ แผ น ก
ศั ล ย ก ร ร ม แ ล ะ อ อ ร์ -โ ธ ปิ ดิ ก ส์ ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธี
เปิดโครงการ “การฝึกทักษะการดูแลตนเอง
ในการเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี
ไทย” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
กระเสริม อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
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สิงหาคม 2553

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อานวยการฝ่าย
บริหาร นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์ฯ และนายธวัช รัตนมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร เข้าร่วม
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2553”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ วัด
สระโนน ต.ขามป้ อ ม อ.พระยื น จ.ขอนแก่ น
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น จั ดพิ ธี เ ปิ ด
โครงการ “ทันตกรรมพระราชทาน” มีผู้รับบริการ
จานวนกว่า 600 คน

ระหว่ า งวั น ที่ 16-20
สิ ง หาคม 2553
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ศูนย์บริการวิชาการ
ร่วมกับ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรม
“ยุทธศาสตร์การทางานให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40
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สิงหาคม 2553

KKU
Technology
Innovation
and

local wisdom
’2010
ระหว่ า งวั น ที่ 16-18 สิ ง หาคม 2553 ณ อุ ท ยานเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดงานแสดงเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2553 (KKU Technology Innovation and local wisdom 2010)
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นเลิศด้านวิชาการ การนาองค์ความรู้จากผลการค้นคว้าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ด้านต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว หน้ า อาคาร 01
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ น าโดย รศ .ดร.
อานวย คาตื้ อ ผู้ อ านวยการศูน ย์ บริ ก าร
วิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วม
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรา
ชานุ ส าวรี ย์ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์
เพื่ อ น้ อ มร าลึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระองค์ ท่ า นเนื่ อ งในวั น วิ ท ยาศาสตร์
แห่งชาติ
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เ มื่ อ วั น ที่ 2 7 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 3
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์
ลาดพร้าว นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานและบุคคล ที่มีส่วน
ร่วมผลักดันความสาเร็จของโครงการต้นกล้าอาชีพ ซึ่งเริ่ม
ดาเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนนาแห้ว
วิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการ
“ค่ า ยอุ ด มการณ์ ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ” รุ่ น ที่ 10
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการ
วิชาการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมอบเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว
หนั ง สื อ และสิ่ ง ของจ าเป็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ กั บ มณฑล
ทหารบกที่ 24 เพื่อส่งมอบให้เด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร

วั น ที่ 26-27 สิ ง หาคม 2553 ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์ การนิ เทศทางการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ให้บุคลากรทางการ
พยาบาลทั่วทุกภูมิภ าค จานวน 140 คน ณ โรงแรมพู ล
แมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น โดย รศ.ดร.อานวย คาตื้ อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิด
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เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชัน้ 5 ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2553 โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมอุดรแอร์พอร์ท
จ.อุ ด รธานี รศ.ดร.อ านวย ค าตื้ อ ผู้ อ านวยการศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย
เชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในการอบรมครั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ มข.
นายบุ ญ เลื่ อ น บุ บ ผา รองหั ว หน้ า การกระทรวงแถลงข่ า ว
และวัฒนธรรม สปป.ลาว ร่วมการปาฐกถาพิเศษด้วย
กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้ รศ.ดร.
อานวย คาตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ เป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ก.ก.จ.)
ประจาปีงบประมาณ 2553 หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมิติ ตัวชี้วัด และเกณฑ์คะแนนประเมินแล้ว
รายงานผลการประเมินให้ ก.ก.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ปีงบประมาณ 2553 มี นายศักดา อ้อพงษ์ เป็นประธาน นายก อบจ., ปลัด
จังหวัด, รศ.ดร.ศิวะศิษย์ ช่าชอง, รศ.ดร.อานวย คาตื้อ เป็นอนุกรรมการและมี
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2551 และ 2553) ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
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เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2553 ณ ศู น ย์
บ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ภาค 4 ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ร่วมกับ กรมทหาราบที่ 8 ศูนย์บาบัดและรักษายา
เสพติด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4
ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค 4
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กทช. เขต 6 ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น และการบินไทยสาขาขอนแก่น ร่วมประชุมสภา
กาแฟ โดยมี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพ
ร่วม
เมื่ อ เช้ า วั น ที่ 24 กั น ยายน 2553 เนื่ อ งในวั น มหิ ด ล ณ
พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการ
วิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร และ
นายธวัช รัตนมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการฯ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก เพื่อน้อมราลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับ
การถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย"

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ศูนย์บริการวิชาการ
ได้ เข้ าร่ วมพิธี บ ายศรี สู่ข วัญ ผู้เ กษีย ณอายุ ราชการ และผู้ เข้ าร่ ว มมาตรการปรั บ ปรุ งอั ตราก าลั ง ของส่ วนราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2553
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เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2553 ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ และ ศูนย์พัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ ความพร้อมของผู้ประกอบการ และเพื่ อรองรับการ
เกิ ด ขึ้ น ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) ในปี 2558

เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2553 ณ เทศบาลตาบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะวิทยาการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทศบาลตาบลนาอ้อ พัฒนาชุมชนจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย พร้อมกันนี้ศูนย์บริการวิชาการ และเทศบาลตาบลนาอ้อ จึงมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโดย สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2554-2556 และ
ประชุมระดมสมองเรื่อง “การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2553
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะผูจ้ ดั ทา
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.นพดล มีไชยโย

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

นายพิชัย เล่งพานิชย์

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

นายธวัช รัตนมนตรี
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ

น.ส.ประภาพร ปิ่นใจ

หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน

นางสาวชลาลัย วานมนตรี

หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล

นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ

หัวหน้าส่วนคลัง

นางวิภาดา มีแวว

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบกราฟิก

นายประหยัด สืบเมืองซ้าย

นักสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

นายธวัช รัตนมนตรี

หัวหน้ากลุม่ ภารกิจอานวยการ

นางวิภาดา มีแวว

หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

แหล่งข้อมูล

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

เผยแพร่ ธันวาคม 2553

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4334-8983 โทรสาร 0-4320-2408

