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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 
 

รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 เป็นรายงาน
ผลการด าเนินงานตามภารกจิหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
องค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุก
รูปแบบที่ถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นการ ส่งเสริมและด าเนินการ
ถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน  และ
ในปีงบประมาณ 2553 นี้  ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
จ านวนทั้งส้ิน 157 โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งส้ิน 29,519,309.44 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทส่ีสิบส่ีสตางค์) ผู้เข้ารับบริการทั้งส้ิน 535,354 คน มีค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจรวมเท่ากับร้อยละ 87.65 แยกออกเป็น งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ  ซึ่งเป็นการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการตามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 12,678,509.44 บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) 
จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,536 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.70 และงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป งบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวนทั้งสิ้น 138 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 16,593,800 บาท (สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) จ านวน
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 533,818 คน ความถึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 86.59  

ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการ  ได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
ทั้งด้านการจัดฝึกอบรม การบริการวิชาการและข่าวสาร การให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน  และเพิ่มรูปแบบการบริการ
วิชาการแก่สังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และมีการพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบทันสมัยยิ่งขึ้น  
อีกทั้งมีแผนการพัฒนาการใช้ส่ือบริการชุมชนในรูปแบบต่างๆ   รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) โดยศูนย์บริการ
วิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Core Business) การให้บริการวิชาการแก่สังคมแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า เป็นการให้บริการวิชาการโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2) การให้บริการวิชาการแบบไม่มุ่งผลก าไร 3) การให้บริการ
วิชาการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งภารกิจที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน
ภายนอกที่ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553  ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการทุกคนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมผลักดันและสนับสนุน 
ให้ภารกิจหลักด้านบริการวิชาการแก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้  

 
 
 
 



 

ค าน า 

 
 
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลัก

ด้านการบริการวิชาการสังคม โดยการให้บริการในรูปของการจัดการอบรม ประชุมสัมมนา การจัด
นิทรรศการ  ตลอดจนการบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการทางส่ือวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นภารกิจด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้ขยายการให้บริการ
ไปยังประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ในการด าเนินงานรอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 
กันยายน 2553) ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ข้อ คือ 1) ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งในแง่ของการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน (Impact on community)  2) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community model)  และ3) ผลงานการบริการ
วิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนภาครัฐ และภาคเอกชน (Community participation)  
ศูนย์บริการวิชาการได้แบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานอ านวยการออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจใหญ่ ๆ  
คือ  1) กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ วางแผนและติดต่อ
ประสานงานรวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรอบรมมาตรฐาน และ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบคุลากร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์บริการ
วิชาการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตรงตาม นโยบาย เป้าหมายหลัก และ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานและกิจกรรม 
ที่ส าคัญของศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ไปสู่สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ค าตื้อ) 
         ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
                                      ธันวาคม 2553 
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กรรมการและเลขานกุาร ผูช้ว่ยเลขานกุาร 

  
น.ส.ชลาลัย วานมนตรี นายพงศ์ศิริ ปรีจ ารัส 

   

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

 



 

 
 

 
 
 
 

  

  นายสงคราม บุญกว้าง พญ.ทานทิพย์ ธ ารงวรางกูร เภสัชกรนิพนธ์ พิทยาวุฒิวินิจ  
 
 
 
 

 
 

 

นางนวรัตน์ นามโคตร นายสุเทพ ทวะลี นางสาวประสิทธิ์พร จารีย์ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

นายสุรินทร์ หว่างจิตร                         นายประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ นางจรัสวรรณ รังสิยานนท์ 
 
 
 
 

  

ผศ.ชอบ ดีสวนโคก   

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

  

  

 

คณะกรรมการท่านทีไ่มม่ภีาพปรากฏ 
นายณัฐพล ยศพิมพ์ 

นายธรรมนูญ ภาคธูป 
นายธงชัย ขยันงาน 



 
 

 
รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

            
   ผศ.นพดล  มีไชยโย         ดร.เทพฤทธิ์ ตลุาพิทักษ ์        ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ       รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 

    
นายพิชัย เล่งพานิชย์
เลขานุการศูนย์ฯ 

นายธวัช  รัตนมนตรี   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร 

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ 

นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลังและแผน 

                       
                  นายธวัช  รัตนมนตรี 
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 

         น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
                

ผูบ้รหิารศนูยบ์รกิารวชิาการ 
(วาระการด ารงต าแหนง่ 8 มนีาคม 2550 

ถงึ 7 มนีาคม 2554) 



 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นน าของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 
พันธกิจ 

“ประสานและด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ” 

ค ำขวัญ 
“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล  

ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ” 



 ความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
 ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันท่ี 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น “ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และ
สถานท่ีท าการถาวรตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินงานมาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ท่ีผ่านมา และจากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการท่ียาวนาน ศูนย์บริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า กอปรกับนโยบายผู้บริหารท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจนซึ่งจะ
น าพาศูนย์บริการวิชาการให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ยึดมั่น 
การส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
นโยบาย 

เป็นสถาบัน เสริมสร้ างศักยภาพของมนุษย์ และพัฒนาชุมชนอย่ างยั่ งยืน  เป็น ท่ีพึ่ ง ของสั งคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการน าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน

และระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและ
อบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพท่ีผู้เข้ารับ
การศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ท่ีจะ
น าไปใช้ประโยชน์ท้ังในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ 
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2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน 

4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ปรชัญา/ปณธิาน 

   “ศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ 
เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่น
การส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและ
ยั่งยืน” 

ภารกจิหลกั 
 ศูนย์บริการวิชาการ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัยตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผ่านการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมุ่งพัฒนาประชากร
ของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็น ไปตามความต้องการของกิจกรรมทาง
สังคมทุกรูปแบบท่ีถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ 
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1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานของ 
       เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
3. การบริการวิชาการท่ีให้ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
5. มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
6. การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการ 

       วิชาการสู่สังคม 
7. การน าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยออกสู่สังคม 
8. การก าหนดพื้นท่ีปฏิบัติการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
10. สนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
11. สนับสนุน หน่วยงานในก ากับในการให้บริการแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอก 
 

ค าขวญั    
“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ” 
 

 พนัธกจิดา้นบรกิารวชิาการแกส่งัคม  
      เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างชุมชนต้นแบบแห่งการ
พัฒนาท่ีเป็นแบบอย่าง ประสานงานการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม และมุ่งส่งเสริมในการพัฒนากลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 

 
 
 
 
 
 

ทศิทางยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธก์ารพฒันาศนูยบ์รกิารวชิาการ 
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- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ  
- หัวหน้าส่วนคลงั  
- หัวหน้าส่วนพัสด ุ
- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ  
- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 
- หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศกึษา 
- หัวหน้าส่วนประชาสมัพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  

-  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 
 

โครงสรา้งองคก์รและการบรหิารงาน 

หวัหนา้กลุม่ภารกจิอ านวยการ 

ผูอ้ านวยการ คณะกรรมการประจ าศนูย์ฯ 

 

คณะกรรมการบรกิารวชิาการ 

 คณะกรรมการภาคประชาชน 

 

เลขานกุารศนูยฯ์ 

ผช.เลขานกุารฝา่ยบรหิาร 

 ผช.เลขานกุารฝา่ยวชิาการ 

 

หวัหนา้กลุม่ภารกจิบรกิารวชิาการ 

รองผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยแผนและพฒันาคณุภาพ 

 

รองผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยกจิการพเิศษ 

 

รองผูอ้ านวยการ 
ฝา่ยบรหิาร 

 

ผช.เลขานกุารฝา่ยคลงัและพสัด ุ
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1. ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ  
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารงานท่ัวไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมท้ังการติดต่อประสานงานและ

วางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมท้ังสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ท้ังในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมต่างๆ การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ   
     มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงท่ีได้รับ ท้ังนี้มี
การด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งท่ีได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบง่สว่นราชการภายใตส้ านกังานผูอ้ านวยการ 
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ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ สงักดั 

 ผู้บริหาร     

1.  รศ.ดร.อ านวย   ค าต้ือ ผู้อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 

2.  ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ รองผู้อ านวยการศนูย์บริการวชิาการฝ่ายแผน
และพัฒนาคุณภาพ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

3.  ผศ.นพดล   มีไชยโย รองผู้อ านวยการศนูย์บริการวชิาการฝ่าย
บริหาร 

คณะศึกษาศาสตร ์

4.  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต   ชูคันหอม รองผู้อ านวยการศนูย์บริการวชิาการฝ่าย
กิจการพิเศษ 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

 ข้าราชการ     

5.  นายพิชัย   เลง่พานิชย ์ เลขานุการศนูย์บริการวิชาการ ส านักงานผู้อ านวยการ 

6.  นายธวัช   รัตนมนตร ี ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวชิาการฝ่าย
บริหาร 

กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

7.  นายบุญญฤทธิ ์  สมบัติหลาย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวชิาการฝ่าย
วิชาการ 

กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

8.  นางพัชลีย์กานต์  ประภาธนาสิร ิ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวชิาการฝ่ายคลงั
และพัสด ุ

กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

9.  นางสาวเดือนเพ็ญดาว   ชิวพิมาย หัวหน้ากลุม่ภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

10.  นางเอื้องฟา้   วรรณสิทธิ ์ หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

11.  นางประคอง   เชียงนางาม หัวหน้าส่วนคลงัและพัสดุ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

12.  นางสาวประภาพร  ป่ินใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

13.  นายประภาพรณ ์  ขันชัย หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

 ลูกจ้างประจ า     

14.  นางส าเนียง   สมภาร พนักงานพิมพ์ดีด  ชั้น 2 กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

 พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ   

15.  นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล เจ้าหน้าที่ทรัพย์สนิทางปัญญา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

16.  นางสาวลลดา  สินธุพันธ ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 
 
 

บุคลากรศนูยบ์รกิารวชิาการ 
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ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ สงักดั 

 พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้    

17.  นางวิภาดา  มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

18.  นางรชตวรรณ    พรมภักดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

19.  นางสาวชลาลัย วานมนตร ี หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

20.  นายประหยัด สืบเมืองซา้ย นักสารสนเทศ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

 พนักงานราชการ      

21.  นางสาวอุมาพร   ปาลสาร พนักงานธุรการ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

 ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้      

22.  นางสาวมิยาวด ี  โนนศร ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

23.  นางสาววาสนา   จงจิตกลาง นักวิชาการเงนิและบัญช ี กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

24.  นางสาวรุ่งอรุณ   ศุภกฤตอนันต์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

25.  นางสาวเสาวลักษณ ์  ราช า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

26.  นางสาวผ่องศร ี  เป้งสะท้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

27.  นายสุพันธ ์   ขันตา พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

28.  นางสาวสมยงค์  แหล่ยัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

29.  นางสาวศิโรรัตน ์  กุลวงศ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

 ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ     

30.  นายพฤมนต์  เธียรศรเีจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

31.  นายปิยะพงษ ์  สีด่าง นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

32.  นางสาวขวัญจิตร    ลอนมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

33.  นางสาวภนิตา   นามพิกุล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

34.  นางสาววรรณภา   สีดาพล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

35.  นายอนุชา   บุญเสนา นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

36.  นายปานเทพ  เลียวเทียนชัย นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

37.  นายพงษ์เทพ  พระคุณ นักวิชาการเงนิและบัญช ี กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

38.  นางสาวภคปภา   เวชกิจ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

39.  นายชาล ี  พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

40.  นายพงศศ์ิร ิ ปรีจ ารัส นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 
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ล าดบัที ่ ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ สงักดั 

41.  นางสาวขนิษฐา   เสนาขันธ ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

42.  นางสาวดาริกา  โนนศร ี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

43.  นางสาวนัตถพร   นาทา นักวิชาการเงนิและบัญช ี กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

44.  นางสาวทักษพร เวียงจนัทร์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

45.  นางสาวเบญจมาศ เหม็โพธิ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

46.  นายทนงศักด์ิ   พิลาค า คนงาน กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

 
สรุปอัตราก าลังศูนย์บริการวิชาการ 
ล าดบั ข้อมลู จ านวน (คน) 

1.  ผู้บริหาร 4 

2.  ข้าราชการ 9 

3.  ลูกจ้างประจ า 1 

4.  พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 2 

5.  พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได ้ 4 

6.  พนักงานราชการ 1 

7.  ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้ 8 

8.  ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 17 

 รวม 46 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
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กราฟแสดง : อัตราสว่นบคุลากร 

กราฟแสดง : อัตราสว่นการศกึษาของบคุลากร 

ผู้บริหาร, 4, 9%
ข้าราชการ, 9, 20%

ลูกจ้างประจ า, 1, 2%

พนักงานมหาวิทยาลัย-
เงินงบประมาณ, 2, 4%

พนักงานมหาวิทยาลัย-
เงินรายได้, 4, 9%

พนักงานราชการ, 1, 2%
ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้

, 8, 17%

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ, 
17, 37%

ผู้บริหาร

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
งบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
รายได้
พนักงานราชการ

ลูกจ้างช่ัวคราว-เงินรายได้

ลูกจ้างช่ัวคราว-โครงการ

ปริญญาเอก 3 คน, 
6%

ปริญญาโท 9 คน, 
20%

ปริญญาตรี 30 คน, 
65%

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 
คน, 9%

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ ากว่าปริญญาตรี
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1. งบประมาณแผน่ดนิ (ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) ศูนย์บริการวิชาการ  
มีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการภายใน และด าเนินการโครงการบริการวิชาการ โดยแยกออกได้ดังนี้ 

 

ล าดบั 
ที่ 

รายการ รายรบั รายจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
ของเงนิ
เหลือจา่ย 

1 งบบริการวิชาการแก่สังคม     

 (1) งบบุคลากร 3,340,140.00 3,340,140.00 0 0 

 (2) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสด)ุ 

499,000.00 498,963.43 36.57 0.01 

 หมวดค่าตอบแทน 12,700.00 12,700.00 0 0 

  หมวดค่าใช้สอย 156,174.63 156,138.06 36.57 0.01 

  หมวดค่าวัสดุ 330,125.37 330,125.37 0 0 

  รวม 3,929,140.00 3,929,103.43 36.57 0.01 

2 งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป (เฉพาะโครงการท่ี
ศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ) 

    

  (1)  โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

5,000,000.00 5,000,000.00 0 0 

 (2) โครงการอ านวยการและบริหาร
จัดการ 

2,157,800.00 2,157,655.61 144.39 0.01 

 (3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 

 (4) โครงการแสดงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 

 รวม 9,157,800.00 9,157,655.61 144.39 0.01 

 รวมทัง้สิ้น 13,086,940.00 13,086,759.04 180.96 0.01 

 
 

งบประมาณศนูยบ์รกิารวชิาการ ประจ าป ี2553  
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2. งบประมาณเงนิรายไดศ้นูยบ์รกิารวชิาการ (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)  
 

รายการ รับ จ่าย คงเหลือ 

1. รายรับจากโครงการอบรม    

ก. 1 รายรับจากโครงการอบรม และโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม    

(1) เงนิอุดหนนุทั่วไป-โครงการบริการวิชาการเพื่อสรา้งรายได้ 2,617,500.00 2,384,613.40 232,886.60 

(2) เงินอุดหนนุทั่วไป-โครงการเสรมิสร้างประสทิธิภาพการ 
         ท างานกับหน่วยงานภายนอก 

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

รวม 17,269,329.39 15,991,614.16 1,277,715.23 

ก. 2 รายรับจากการให้บริการวิชาการและอื่น ๆ    

(1) ค่าบริการวิชาการ 758,785.00 0.00 758,785.00 

(2) ค่าเช่าห้องประชุม 75,000.00 0.00 75,000.00 

(3) ค่าเชา่ส านักงาน 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 

2. รายจ่ายจากการด าเนินงาน    

(1) งบบุคลากร 704,139.41 704,139.41 0 

(2) งบด าเนินการ 1,434,189.07 1,433,596.76 592.31 

(3) งบลงทนุ 225,774.50 22,5774.50 0 

รวม 2,364,102.98 2,363,510.67 592.31 
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ประเภทของเงนิ งบประมาณ 2549 2550 2551 2552 2553 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
1. งบบุคลากร 

- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
     งบประมาณ 
     รายจ่าย 
     คงเหลือ 
     ร้อยละเงินเหลือจ่ายสทุธ ิ

 
 
 
 

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 

2. งบด าเนินการ 
  - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
    งบประมาณ 
    รายจ่าย 
    คงเหลือ 
    ร้อยละเงินเหลอืจ่ายสทุธ ิ

 

 

499,000.00 

475,928.00 

25,172.00 

5.02 

 

 

499,000.00 

463,721.29 

35,278.71 

7.06 

 

 

499,000.00 

471,504.34 

27,495.66 

5.51 

 

 

499,000.00 

498,933.05 

66.95 

0.14 

 

 

499,000.00 

498,963.43 

36.57 

0.01 

3. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
  - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
    งบประมาณ 
    รายจ่าย 
    คงเหลือ 
    ร้อยละเงินเหลอืจ่ายสทุธ ิ

 

 

8,500,000.00 

7,761,923.00 

738,026.83 

8.68 

 

 

8,482,440.00 

5,906,164.54 

2,576,275.46 

30.37 

 

 

12,117,750.00 

10,762,740.00 

1,355,010 

11.18 

 

 

6,746,440.00 

6,468,296.04 

278,143.96 

4.12 

 

 

9,157,800.00 

9,157,655.61 

144.39 

0.01 

เงินงบประมาณรายได้ 
1. เงินรับจากโครงการอบรม การให้บริการวิชาการแก่

สังคม และอื่น ๆ  
    รายรับ 
    รายจ่าย 
    คงเหลือ 
    ร้อยละเงินเหลอืจ่ายสทุธ ิ
 
2. เงินรับฝากรอจ่ายคืน 
    รายรับ 
    รายจ่าย 
    คงเหลือ 
    ร้อยละเงินเหลอืจ่ายสทุธ ิ

 

 

 

2,651,417.27 

1,690,660.10 

960,757.17 

36.24 

 

25,685,764.80 

22,809639.53 

2,876,125.27 

11.19 

 

 

 

10,868,042.54 

3,151,477.87 

7,716,564.67 

71.00 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

36,018,870.75 

25,047,640.76 

10,971,229.99 

30.45 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

52,900,701.90 

45,628,578.90 

7,472,578.90 

14.13 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

18,355,717.14 

18,355,124.83 

592.31 

0.01 

 

- 

- 

- 

- 

 
 
 
 

เปรยีบเทยีบงบประมาณศนูยบ์รกิารวชิาการยอ้นหลงั ระหวา่งป ี2549-2553 
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 ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบท่ีถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ เพื่อให้ภารกิจหลักนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการวิชาการจึงได้มีการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

 ความสมัพนัธก์บัหนว่ยงานภายนอกมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
1. ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกท่ีประสงค์จะรับบริการวิชาการ

กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการ 
2. ศูนย์บริการวิชาการติดต่อประสานงานและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการ

วิชาการ 
 ความสมัพนัธก์บัหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

1. ศูนย์บริการวิชาการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
2. ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารงบประมาณด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆท่ีได้รับงบประมาณเพื่อการ

บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. ศูนย์บริการวิชาการจัดอบรมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

หน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการ 
 ความสมัพนัธภ์ายในศนูยบ์รกิารวชิาการ 

1. ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัตภิารกิจตามความรู้ความสามารถ 
2. บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน

ตามภารกิจต่างๆของศูนย์บริการวิชาการ 
3. ศูนย์บริการวิชาการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

 

 

ความสมัพนัธก์บัหนว่ยงานภายในและภายนอก 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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กระบวนการขบัเคลือ่นจากแผนการด าเนนิงานสูก่ารปฏบิัติ 
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารตามแผนดังกล่าว ศูนย์ฯมีการจัดการโดยมอบหมาย ท าให้สามารถ
ท างานประสานกันในลักษณะเป็นทีมงานได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดกลุ่มปฏิบัติการ หรือทีมงานในแต่ละโครงการ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมของโครงการที่ประกอบด้วย 

- ทีมบริหาร : รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
- คณะท างาน : ประกอบด้วย ทีมบริหาร 1 คน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน

คณะท างาน และมีเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท างาน และมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
แต่ละแผนงาน 

เงือ่นไขสูค่วามส าเรจ็  
-    ใช้ระบบการค านวณต้นทุนของงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลผลิตเพื่อวัดความคุ้มค่าของ 

                  โครงการ / กิจกรรม 
-    ใช้ค ารับรองการปฏิบัติงาน (Public Service Agreement) 
-    ใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือวัดในการก ากับให้แผนมีการขับเคลื่อน เป็นไปอย่างมี 

                  ประสทิธิภาพและป้องกันการทุจริต 
-    ใช้ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA (Public Sector Management  
     Quality Award) 

ผลลพัธ ์
-    ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ และเป็นท่ีพึงพอใจ  
-    สังคมและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
-    ข้าราชการ / พนักงาน ศูนย์บริการวิชาการมีความเชี่ยวชาญและช านาญในงาน 

การตดิตามและประเมนิผล 
โครงการมีการติดตามประเมินผล ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีการประเมินผลเพื่อทราบถึงผล

การด าเนินงานและข้อมูลท่ีแท้จริงโดย    
1)  หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ประเมินผลด้วยตนเอง 
2) คณะกรรมการโครงการติดตามและประเมินผล เป็นผู้ด าเนินการและด าเนินการควบคู่ไปกับการประเมินผล

โดยหน่วยงานภายนอก และประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะท าให้ทราบปัญหาท่ีแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามสภาพ
ความเป็นจริงและสามารถน าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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 แผนผงัเชงิยทุธศาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน  
  

  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก น 
ใน 4 ปีข้างหน้าไดจัดท าขึ้นในรูปแบบแผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) โดยจ าแนกเป็น 4 มิติไดแก มิติ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู ดังนี้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยทุธศ์นูยบ์รกิารวชิาการ ป ี2553 
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 แผนผงัเชงิยทุธศาสตรข์องการบรกิารวชิาการ 
 

                                
               

      
               

           
                   

        
              

     

                  

                                               

                                                                   

                            

                      

                                                         

                                    

                                                                     

                          

                                                                                              

                            
                            
            

                             
                                 

 
  

กรอบแนวคดิดา้นการบรกิารวชิาการ 
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 วสิยัทศัน์ดา้นการบรกิารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พนัธกจิดา้นการบรกิารวชิาการ 
 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีคุณภาพใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2. ให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม 

3. ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาท่ีเป็นแบบอย่าง ท่ีดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
โดยการให้บริการวิชาการ  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีหลากหลายให้ชุมชนมีส่วนร่วม  มีการบูรณาการองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  มีนวัตกรรมและสามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศ  โดยการ
สนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

 
 
 

วิสัยทศันด์้านการบริการวิชาการ 
มหาวทิยาลัยขอนแกน่เปน็สถาบันเสริมสร้าง  

ศักยภาพของมนุษย์  
และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 เป็นที่พึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
 โดยการน าความรูท้างวชิาการสู่การพัฒนา บนพ้ืนฐาน 

ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และกลยทุธด์า้นการบรกิารวชิาการ 
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เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธ์ 

1. ผลงานการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on community) ท้ังในแง่ของการ
แก้ปัญหา และการพัฒนาชุมชน 

2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community 
model) 

3. ผลงานการบริการวิชาการท่ีเกิดจากความร่วมมือของชุมชนภาครัฐ และภาคเอกชน (Community 
participation) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ที ่3 การบรกิารวชิาการทีเ่สรมิสรา้งการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

วิสัยทัศน์ 

 

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ป ีพ.ศ. 2551-2554 มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นสถาบนั  
ชัน้น าของภมูภิาคอาเซยีน  

โดยเป็นมหาวทิยาลยัแหง่การเรยีนรู ้
มหาวิทยาลยัแหง่การวจิยั  
มหาวิทยาลยัแหง่คณุภาพ  

มหาวิทยาลยัแหง่การพัฒนาชมุชน และ
ประเทศชาต ิและเป็นมหาวทิยาลยั 

ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ี 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 การผลติบณัฑติ
และพฒันานกัศกึษาทีมุ่ง่เสรมิศกัยภาพให้

เปน็บณัฑติทีพ่งึประสงค ์
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5  

การบรหิารจดัการ
มหาวทิยาลยั 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4    

อนรุกัษ์ พฒันา ถา่ยทอดและฟืน้ฟู
ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและ

วฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การบรกิารวชิาการ 

ทีเ่สรมิสรา้งการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การวจิยัและพฒันาที ่

สรา้งองคค์วามรูใ้หเ้พิม่ศกัยภาพ 

และขดีความสามารถ 

ในการแขง่ขนั 
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เปา้ประสงคเ์ชงิกลยทุธ์ 
ข้อ 1 ผลงานการบรกิารวชิาการทีม่ผีลกระทบตอ่ชมุชน ทั้งในแงข่องการแกป้ัญหาและการ พฒันาชมุชน  

           (Impact on community)    
 
 
 

 

                              
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

 

1. โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 และการด าเนินการตามแผนของ
จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. งบประมาณและมูลค่าท่ีใช้ในการให้บริการ
แก่สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบประมาณท้ังหมด (แผ่นดิน) 

1. พัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ 
1.1 การพัฒนาระบบการจัดการบริการ

วิชาการ 
1.2 การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน

บริการวิชาการในมหาวิทยาลัย 
1.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
1.4 การผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานด้าน

การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
1.5 การจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือ

ปฏิบัติการเหมาะสมและความรับผิดชอบ
ต่อผลงาน 

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการ
ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  

2.1 การให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในด้านต่าง 
ๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
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กลยุทธ์ 

ข้อ 2. ชมุชนตน้แบบการพฒันาโดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่มและหลกัเศรษฐกจิพอเพียง (Community model) 
       
       
                                                                               

 
      
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 3. ผลงานการบรกิารวชิาการทีเ่กดิจากความรว่มมอืของชมุชน ภาครฐั และภาคเอกชน 
            (Community participation) 
 
 
      

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ด าเนินการโครงการน าร่องชุมชนต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน  
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการ
สาขาวิชา 
 3.1 การจัดตั้งและพัฒนาชุมชนต้นแบบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

4. การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 
   4.1 การสร้างและพัฒนาชุมชนเครือข่ายเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
   4.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ 
       อุตสาหกรรม 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ  
   5.1 การฝึกอบรมตามความต้องการของส่วนราชการ 
       ต่าง ๆ  
   5.2 การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ 
       หน่วยงานอื่น ๆ  
6. การส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชด ารแิละนโยบายรฐับาล 
   6.1 โครงการพระราชด าริ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 

 

1. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง(Community 
model) อย่างน้อย 2 ชุมชน ต่อปี 

1. จ านวนโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ร้อย
ละ 5 ของโครงการทั้งหมด 

2. จ านวนหน่วยงานภายนอกมีโครงการความร่วมมือ
กับศูนย์บริการวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 
หน่วยงาน 

3. จ านวนหน่วยงานท่ีศูนย์บริการวิชาการท า 
ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ จ านวน  
3 หน่วยงาน 

4. จ านวนหน่วยงานในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมี
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 
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1. การสนับสนุนเพื่อให้โครงการท่ีก าหนดด าเนินต่อไปได้ การสนับสนุนต้องอาศัยโครงสร้างขององค์กรท่ีพร้อม
ปรับตัว ระบบงานท้ังของศูนย์ฯและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  บุคลากรของศูนย์ท่ีพร้อมท่ีประสานงานและขับเคลื่อน
กระบวนการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีพร้อมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม นโยบายของหน่วยงานในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะและงบประมาณ   สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เป็นตัวน าสมรรถนะองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัด 

 
2. การร่วมมือกันของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆท่ีมีผล ประกอบด้วย 

 
1) การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 
2) การประสานงานท่ีดีกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย หน่วยงานเครือข่าย พันธมิตรและชุมชน 
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผู้ใช้บริการ ประชาชนและชุมชน 
4) การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพลักษณะบูรณาการ 
5) ความยอมรับในการบริหารงาน 

 
 
 
 

การน าแผนกลยทุธ์สูก่ารปฏิบัต ิ
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เปา้ประสงค ์:  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  นโยบาย  : เป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นท่ีพึ่งของสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยการน าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปา้หมายหลกั  
1.   มีการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สนองตอบนโยบาย

การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มอาเซียน 
2.   มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง  บนพื้นฐานของการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.   ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติและระดับสากล 
4. มีโครงสร้างองค์กรและระบบบรหิารที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 
5. มีการจัดสร้างชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

น้อย 2  พื้นท่ีต่อปี 
6.   มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความ

ถนัดและความสามารถของหน่วยงานระดับคณะมีโครงการให้บรกิารวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการภูมิปัญญาของ
บุคลากรในพื้นท่ีเป้าหมาย 

มาตรการ         
1. สร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการให้สนองต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ การเรียนรู้  การวิจัย  

ความเป็นชุมชน และมหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มอาเซียน 
2.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง  บนพื้นฐานของการจัดการความรู้ 
 
3.จัดท าแผนปฏิบัติการการให้บริการวิชาการต่อสังคมจากพื้นฐานความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน 

มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและมหาวิทยาลัยชั้นน าของ
กลุ่มอาเซียน 

ยทุธศาสตร์ที ่1: การพฒันาระบบบรหิารจดัการศนูยบ์รกิารวชิาการและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
             ทีม่คีณุภาพบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง   

กลยทุธ ์เปา้ประสงค ์นโยบายและเปา้หมายหลกั ศนูยบ์รกิารวชิาการ 
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4.จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บูรณาการสรรพวิทยาเพื่อน าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้โดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน 

5.จัดท าชุมชนต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่ชุมชนและองค์กรอื่นๆ 

6.จัดให้มีศูนย์บริการหรือใหค้ าปรึกษาแก่ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในด้านต่างๆตามศักยภาพ ตามความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

เปา้ประสงค ์ :  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 

นโยบาย  :    ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เพื่อ
ชุมชนและสังคมและเป็นสถาบันท่ีมีส่วนเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 

เปา้หมายหลกั   
1. มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆระหว่างการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการจัดการการ

เรียนการสอน 
2. มีสถานท่ีของการให้บริการวิชาการ  เป็นแหล่งการเรียนรู้และปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะต่างๆ 
3. มีการน าภูมิปัญญาท้ังที่เป็นภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้บริการวิชาการแก่สังคม 

โดยกระบวนการจัดการความรู้  
มาตรการ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม ่ๆ ท่ีได้จากการให้บริการวิชาการ  

กับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
2. จัดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ชุมชุนเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
3. มีการจัดการความรู้ของภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ที ่2 : การบรกิารวชิาการทีเ่สรมิสรา้งการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื 
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เปา้ประสงค ์ :   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีมีชุมชนเป็นส่วนร่วม 
นโยบาย    :     เป็นสถาบันท่ีมีการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
เปา้หมายหลกั  
1.  มีการบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ  
2.  มีการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขา 
มาตรการ 
1.  จัดให้มีการบริการวิชาการท่ีให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตัง้แต่ระดับการวางแผน  การด าเนินการและการติดตาม

ประเมินผล 
2.  จัดให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  จัดให้มีการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสหสาขา 
4.   ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 

 
 
 

เปา้ประสงค ์ :  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่มีเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน
ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 

นโยบาย  :  เป็นสถาบันในการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีเครือข่ายกับเอกชน  ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เปา้หมายหลกั 
1. มีการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยการสร้างความร่วมมือ

กับภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน  และศิษย์เก่า 
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม    การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมให้

มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ 
มาตรการ 
1. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ  

ภาคเอกชน  ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน  และศิษย์เก่า 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  :  การบรกิารวชิาการทีใ่หช้มุชนมสีว่นรว่มและยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  

ยทุธศาสตร์ที ่4: การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัภาคธรุกจิและอุตสาหกรรม 
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมให้มีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
 
 
 
 
 

เปา้ประสงค ์ :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงเพื่อน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในกลุ่มอาเซียน 

นโยบาย  : ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานและมีส่วนร่วมส าคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น มีบทบาทการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  เพื่อน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
กลุ่มอาเซียน 

เปา้หมายหลกั  
1.  มีการส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าเป็นกรรมการ หรือปฏิบัติงาน  บริการวิชาการท้ัง

ภายในและต่างประเทศ  
2.  มีการพัฒนากรอบการบริการวิชาการเชิงรุก  โดยเน้นการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานในชุมชน  
3.  มีการจัดหลักสูตรอบรมหลกัสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม 
4.  มีระบบการหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
มาตรการ  
1.  การส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าเป็นกรรมการ หรือปฏิบัติงานบริการวิชาการท้ัง

ภายในและต่างประเทศ  
2.  พัฒนากรอบการบริการวิชาการเชิงรุก  โดยเน้นการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานในชุมชน  
3.  จัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของสังคม 
4.  จัดระบบการหารายได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.  จัด และ/หรือพัฒนาหลักสูตรประเภท Tailor made; on request ให้กับผู้ใช้บริการหรือองค์กรที่ให้

การสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ที ่5:  ศนูยบ์รกิารวชิาการมบีทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศและ 
               ประเทศในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่น้ าโขง 
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เปา้ประสงค ์ :   เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกและชั้นน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นศูนย์กลางการ 

ให้บริการวิชาการแก่สังคมในฐานะมหาวิทยาลัยของชุมชน 
นโยบาย  :  เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคี พันธมิตร เครือข่าย ในการน าองค์ความรู้ภูมิ

ปัญญา  ( Tacit knowledge) ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ (explicit knowledge) สู่การบริการวิชาการ
แก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เปา้หมายหลกั   
1.  มีพันธมิตรและเครือข่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นท่ีพึ่งของ

สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  น าการจัดการความรู้และองค์ความรู้ท้องถิ่น ความรู้ด้านวิชาการจากองค์กรต่างๆมาบริหารจัดการในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
3.  ด าเนินการตามพันธกิจขององค์กรต่างๆ ที่เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามบันทึกความเข้าใจกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มาตรการ  
1. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคีความร่วมมือในการน าชุดประสบการณ์องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและ

วิชาการสู่การบริการวิชาการแก่สังคม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร เครือข่ายในการให้บริการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. สนับสนุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและเผยแพร่สู่สังคม 
4. ด าเนินการตามพันธกิจของบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคีความร่วมมือองค์กรอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ที ่6: การสรา้งภาคคีวามรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 
             และเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นในการบรกิารวชิาการสูส่งัคม 
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เปา้ประสงค ์:   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากการศึกษาวิจัยของบุคลากรสู่การ
บริการวิชาการแก่สังคม 

นโยบาย   :   เป็นสถาบันที่น างานวิจัยซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม มาส่งเสริมศักยภาพ
ของมนุษย์และชุมชนอย่างยั่งยืน 

เปา้หมายหลกั  
1.  การน าผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชน  สังคม  และประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมาใช้ในการบริการวิชาการ 
2.  เกิดกระบวนการน าผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยมาเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการสรรพวิทยาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.  การน าปัญหาท่ีเกิดจากสังคมมาค้นคว้าหาค าตอบเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืน 
4.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
มาตรการ  
1.  จัดท าแผนการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคม 
2.  บริหารจัดการองค์ความรู้  การจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิผล 
3.  สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของสังคมท่ีเกิดจากข้อเสนอของสังคม 

 
 
 
 
 

เปา้ประสงค ์:  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย พื้นท่ีเป้าหมายและหน่วยบริการเพ่ือ
ตอบสนองการ  บริการวิชาการแก่สังคมท่ีชัดเจนและทั่วถึง 

นโยบาย  : เป็นการใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต  สถานีทดลอง  พื้นท่ีเป้าหมายและหน่วยบริการ
ของศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างศักยภาพของมนุษย์และการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน   เป็นท่ีพึ่ง
ของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  โดยการน าความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาบน
พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ยทุธศาสตร์ที ่7: การน าองคค์วามรูจ้ากมหาวทิยาลยัแหง่การวจิยัออกสูส่งัคม 

ยทุธศาสตร์ที ่8: การก าหนดพืน้ทีป่ฏบิัตกิารการใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม 
             ของมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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เปา้หมายหลกั  
1. ใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังในและนอกเขตจังหวัดขอนแก่นตลอดจนหน่วยงานท่ีจัดตั้งของ

มหาวิทยาลัยและพื้นท่ีเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพในการให้การบริการวิชาการแก่สังคม 
2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาของผู้ใช้บริการในการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. เพื่อสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นประตูของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการติดต่อและรับบริการทาง

วิชาการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ  
1. จัดท าแผน  กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีจังหวัด

ขอนแก่นตลอดจนหน่วยงานท่ีจัดตั้งและพื้นท่ีเป้าหมาย 
2. จัดท าฐานข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้บริการและสืบค้นความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้การบริการ

วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

 
 
 
 

เปา้ประสงค ์: มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมออกเป็นกลุ่ม
องค์กรอย่างชัดเจน 

นโยบาย : เป็นสถาบันที่ให้การบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มองค์กร 
เปา้หมายหลกั  
1. เพื่อจัดหมวดหมู่ของผู้ใช้บริการตามลักษณะของหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อสะดวกต่อการบริการวิชาการสู่สังคม 
2. เพื่อจัดหางบประมาณในการบริการวิชาการสู่สังคมจากการให้บริการ 
3. เพื่อใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
4. เกิดการจัดการความรู้ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการสู่สังคม 
มาตรการ  
1. จัดหมวดหมู่ของผูใ้ช้บริการตามลักษณะของหน่วยงานผู้ใช้บริการเพื่อสะดวกต่อการบริการวิชาการสู่สังคม 
2. จัดหางบประมาณในการบริการวิชาการแก่สังคมนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินจากผู้ใช้บริการ 
3. จัดสร้างโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ด าเนินการบริการวิชาการผู้ใช้บริการโดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ที ่9: การก าหนดกลุม่เปา้หมายการใหบ้รกิารทางวชิาการแกส่งัคม 
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เปา้ประสงค ์: มบีทบาทเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และตรงตามความต้องการ  

ของสังคม  และสนับสนุนงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมท้ังการท านุบ ารุงฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นโยบาย : เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการบริการวิชาการ  ด้านการวิจัยและ 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

เปา้หมายหลกั  
เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
มาตรการ  
1. จัดให้มีกิจกรรมหรือพื้นท่ีท่ีสนับสนุนการฝึกงาน  ฝึกสอน  ปัญหาพิเศษ  สัมมนา  วิทยานิพนธ์  ดุษฎี

นิพนธ์  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรแก่นักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันอื่นท่ี
ประสงค์ใช้บริการ 

2. หาประเด็นวิจัยที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการสู่สังคมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการหาค าตอบ
ในการพัฒนาสังคม 

3. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เอกลักษณ์  ประเพณีและแนวทางปฏิบัติที่ดี
งามของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสังคมไทย   
 
 
 

เปา้ประสงค ์: เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในก ากับให้มีบทบาทตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
นโยบาย : เป็นสถาบันที่ให้หน่วยงานในก ากับ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้าน

การผลิตบัณฑิต  การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                          
เปา้หมายหลกั 
เพื่อให้หน่วยงานในก ากับท่ีมีพันธกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการหารายได้มีส่วนในการสนับสนุน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาตรการ 
สนับสนุนให้หน่วยงานในก ากับมีการบริหารจัดการที่นอกเหนือจากการรับผลประโยชน์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน

การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

ยทุธศาสตร์ที ่10: สนบัสนนุและสง่เสรมิพนัธกจิของมหาวทิยาลยั   

ยทุธศาสตร์ที ่11: สนบัสนนุหนว่ยงานในก ากบัในการให้บรกิารแกส่งัคมทัง้ภายในและภายนอก 
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ความเชือ่มโยง ของกลยทุธ ์ดา้นการบรกิารวชิาการของศนูยบ์รกิารวชิาการ  
และมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

และ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3  
การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายหลกั 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการท่ีสนับสนุน 

การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ  

นโยบายหลกั 
เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
เป็นท่ีพึ่งของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการน าความรูทางวิชาการ 

สูการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ผลงานการบริการวิชาการทีม่ีผลกระทบ 
ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาสงัคม 

ภาตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Impact on community) 

ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมี  
ส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community 

model) 

ผลงานการบริการวิชาการทีเ่กิดจากความ 
ร่วมมือของชมุชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

(Community participation) 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ และพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท์ี่มีคณุภาพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

- การน าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยออกสู่สังคม 

- การก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

- สนับสนนุและส่งเสริมพันธกจิของมหาวิทยาลัย   

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- ศูนย์บริการวิชาการ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศใน
กลุ่มอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 

- การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการวิชาการสู่สังคม 

-สนับสนุนหน่วยงานในก ากับในการให้บริการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอก 
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แผนการด าเนนิงานโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคม ประจ าปงีบประมาณ 2553 
 ศูนย์บริการวิชาการ มีแผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2553  
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแยกออกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป จ านวน 16,843,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 26,390,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

1. แผนงบประมาณเงนิแผน่ดนิ 

ล าดบั 
ที่ 

โครงการ หนว่ยงาน งบประมาณ 

1.  โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการวชิาการ 5,000,000 

2.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ศูนย์บริการวชิาการ 1,000,000 

3.  การอบรมคอมพิวเตอร์และการใชง้านอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วิทยาเขตหนองคาย 52,000 

4.  การสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ วิทยาเขตหนองคาย 74,000 
5.  การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูศูนยเ์ด็กเล็ก วิทยาเขตหนองคาย 60,000 
6.  สัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 6 วิทยาเขตหนองคาย 200,000 
7.  นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว ์ วิทยาเขตหนองคาย 70,000 
8.  ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 200,000 
9.  ค่ายยุวชนวศิวกรรมครั้งที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 150,000 
10.  การผลิตและการขยายพันธ์ไม้ผลเศรษฐกิจและยางพารา คณะเกษตรศาสตร์ 60,000 
11.  ธุรกิจด้านการป้องกนัก าจัดแมลงศัตรพืูชในบา้นเรือน คณะเกษตรศาสตร์ 40,000 
12.  การอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ ์ คณะเกษตรศาสตร์ 60,000 
13.  การปรับปรุงบ ารุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ คณะเกษตรศาสตร์ 60,000 
14.  การผลิตเห็ดเพ่ือเป็นอาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ 10,000 
15.  การเพาะเลี้ยงแมลงกนิได้แมลงมีประโยชน์และแมลงสวยงาม คณะเกษตรศาสตร์ 70,000 
16.  การควบคุมศัตรูข้าวโพดหวานโดยไมใ่ช้สารเคม ี คณะเกษตรศาสตร์ 60,000 
17.  การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช คณะเกษตรศาสตร์ 70,000 
18.  วันเกษตรภาคอีสาน คณะเกษตรศาสตร์ 500,000 
19.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ าสม้ควันไม้ คณะเกษตรศาสตร์ 70,000 
20.  การแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนวนัท้องว่างและการเพิ่มผลผลิตฯ คณะเกษตรศาสตร์ 100,000 
21.  การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุย๋น้ าชีวภาพฯ คณะเทคโนโลย ี 100,000 
22.  ส่งเสริมสุขภาพและติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน คณะแพทยศาสตร ์ 50,000 
23.  หนึ่งผูใ้ห้ หลายผู้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2553 คณะแพทยศาสตร ์ 100,000 
24.  การฝึกอบรมผู้ปกครองในการดูแลและปรับพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร ์ 55,000 
25.  การอบรมเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจติเวชในชุมชน คณะแพทยศาสตร ์ 60,000 
26.  การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยธาลสัซีเมียในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร ์ 35,000 
27.  การเฝา้ระวังปัญหาสุขภาพในผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร ์ 200,000 
28.  การป้องกันสง่เสริมรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพทางกายฯ คณะเทคนิคการแพทย ์ 100,000 
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ล าดบั 
ที่ 

โครงการ หนว่ยงาน งบประมาณ 

29.  การพัฒนากลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาดและการสรา้งตราสินค้าฯ คณะวิทยาการจัดการ 250,000 
30.  ห้องสมุดเคลื่อนที ่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 250,000 
31.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกสเ์คลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
32.  การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัการ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
33.  โปรแกรมส าเร็จรูป Latex ส าหรับการพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร ์ 50,000 
34.  การใช้ความรู้เชงิวิทยาศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาท้องถิน่ คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
35.  นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 50,000 
36.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
37.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
38.  ค่ายเยาวชนชีววทิยา ครั้งที่ 16 คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
39.  การเตรียมสื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ในบทปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
40.  การวาดภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
41.  การตรวจพยาธใินชมุชนและการให้ความรู้ฯ คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
42.  โครงการการแพลงตอนสัตว์และแมลงน้ า คณะวิทยาศาสตร ์ 77,000 
43.  การขยายพันธ์สมุนไพรไทยและการน าไปใช้ประโยชน์ในชมุชน คณะวิทยาศาสตร ์ 80,000 
44.  ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานฯ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร ์ 50,000 
45.  เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรใหม้ีคุณภาพชีวิตฯ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 300,000 
46.  การอบรมดูแลสุขภาพสัตว์การให้อาหารและโรคระบาด คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 100,000 

47.  การจัดการสขุภาพและผลผลิตฝงูโคนม คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 150,000 
48.  สายใยรักครอบครัวสู่ความพอพียงคู่ความยั่งยนื คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 90,000 
49.  การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 95,000 
50.  ค่ายบูรณาการสัตวแพทย ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 150,000 
51.  การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 45,000 
52.  การพัฒนาชมุชนแออัดในเขตตัวเมืองขอนแก่นบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 250,000 
53.  สถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 150,000 
54.  ทันตกรรมส าหรับพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส คณะทนัตแพทยศาสตร์ 100,000 
55.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปากและเสริมสรา้งสุขภาพช่องปากใน

โรงเรียน 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 150,000 

56.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาคุณภาพฯ คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 100,000 
57.  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ คณะศึกษาศาสตร ์ 300,000 
58.  โครงการอ านวยการและบริหารจัดการ ศูนย์บริการวชิาการ 2,157,800 
59.  โครงการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์บริการวชิาการ 1,000,000 
60.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ส านักงานอธิการบดี 1,600,000 
 รวมทัง้สิน้  16,843,800 
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2. แผนงบประมาณเงนิรายไดศ้นูยบ์รกิารวชิาการ 
 

ล าดบั
ที ่
 

ชื่อโครงการ/หนว่ยงาน 

แผนการด าเนนิงานโครงการ 
จ านวน

โครงการ/
รุน่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้บับรกิาร
(คน) 

ความพงึ
พอใจ 

(รอ้ยละ) 
1.  โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 
    

 1) สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 1 440,000 100 80 
 2) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) 
10 15,000,000 1,000 80 

 3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (NEC) 3 2,100,000 100 80 
 4) กรมสรรพากร 1 1,600,000 100 80 
2.  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธภิาพการท างาน     
 1) หลักสูตร Competency ส าหรับพยาบาล

ขั้นวิชาชีพ  
2 720,000 100 80 

 2) หลักสูตร Risk Management การบริหาร
ความเส่ียงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ  

2 480,000 180 80 

 3) การเจรจาต่อรองในโรงพยาบาล  1 360,000 100 80 
 4) หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร 1 240,000 100 80 
 5) หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่

ความเป็นเลิศ  
1 360,000 80 80 

 6) หลักสูตรการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
(R2R)  

1 360,000 80 80 

 7) หลักสูตรการบริหารจัดการยาส าหรับพยาบาล
วิชาชีพ 

1 360,000 80 80 

 8) หลักสูตรฝึกอบรมแผนที่ภาษี 1 3,200,000 100 80 
 9) จัดท าแผนที่ภาษี 1 870,000 100 80 
 10) โครงการตามความต้องหน่วยงานอื่น ๆ  1 300,000 100 80 
 รวมทัง้สิน้ 27 26,390,000 2,320 80 

 
 



 
 

           รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 35 
 

แผนผงัโครงการบรกิารวชิาการแกสํงัคม ประจ าปงีบประมาณ 2553 
     (ระหวําง 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

  
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณเงินแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  ในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จ านวนท้ังสิ้น  
16,843,800 บาท  โดยแบํงออกเป็น  4  ชุดโครงการ   และงบประมาณเงินรายได๎ศูนย์บริการวิชาการ  
ซึ่งเป็นโครงการตามบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก จ านวนท้ังสิ้น 12,675,509.44  บาท แบํงออกเป็น   
2  ชุดโครงการ  สามารถแสดงให๎อยูํในภาพของแผนผังดังนี้ 
 

  

จ านวน 
49 โครงการ 

 

จ านวน 
11 โครงการ 

 

จ านวน 
63 โครงการ 

 

จ านวน 
15 โครงการ 

 

จ านวน 
11 โครงการ 

 

จ านวน 
8 โครงการ 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการ 

หมวดงบประมาณเงนิแผนํดนิ 
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม 

งบประมาณ 16,843,800 บาท 
จ านวน 138 โครงการ 

 

หมวดงบประมาณเงนิรายได ๎
โครงการตามบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ 

งบประมาณ 12,675,509.44 บาท 
จ านวน 19 โครงการ 

 

ชดุที ่ 1 
โครงการชุมชน

ต๎นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ชดุที ่ 2 
โครงการความ
รํวมมือทาง
วิชาการกับ
ประเทศอนุ

ภูมิภาคลุํมแมํน้ า
โขง 
 

ชดุที ่ 3 
โครงการถํายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลยั 

ขอนแกํนสูํชุมชน 
 

ชดุที ่ 4 
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

 

ชดุที ่ 1 
โครงการบริการ
วิชาการตาม
บันทึกความ
รํวมมือกับ
หนํวยงาน
ภายนอก 

 

ชดุที ่ 2 
โครงการ
ฝึกอบรม
เสริมสร๎าง

ประสิทธิภาพ
การท างาน 
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การเปรยีบเทยีบงบประมาณศนูยบ์รกิารวชิาการ ระหวาํงปงีบประมาณ 2541 – 2553 
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งบประมาณ (บาท)

งบประมาณเงินรายได้

ปี พ.ศ.

งบประมาณ(บาท) 
(ลส 

ปี พ.ศ. 

กราฟแสดง : การเปรยีบเทยีบงบประมาณศนูยบ์รกิารวชิาการ (ระหวาํงป ี2541-2553) 
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ผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ 2553 
  
 ศูนย์บริการวิชาการได๎ด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคม จ านวนท้ังสิ้น 157 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
29,519,309.44 บาท ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 535,354 ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 87.65 รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

กราฟแสดง : รอ๎ยละงบประมาณโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2553  

งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
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1. งบประมาณเงินแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวนท้ังสิ้น 138 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
16,843,800 บาท ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 533,818 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 86.59 แยกออกเป็น 

 

ชื่อโครงการ 

ผลการด าเนนิงาน  

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ผูร๎ับบรกิาร 

ความพงึ
พอใจ 

(รอ๎ยละ) 
งบจดัสรร ใชจ๎าํยจรงิ 

1. ชุมชนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(Item1) 

49 5,000,000.00 5,000,000.00 13,444 89.93 

2. ความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศ
อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง (Item2) 

11 1,000,000.00 1,000,000.00 1,197 86.02 

3. โครงการถํายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกํนสูํ
ชุมชน (Item3) 

63 9,243,800.00 9,104,615.63 518,257 88.24 

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(Item4) 

15 1,600,000.00 730,000.00 920 82.18 

รวมทัง้สิ้น 138 16,843,800.00 15,834,615.63 533,818 86.59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดง : การด าเนนิโครงการบรกิารวชิาการ งบประมาณแผนํดิน หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป 

Item1,
49 โครงการ,

35%

Item 2,
11 โครงการ,

8%

Item 3,
63 โครงการ,

46%

Item 4,
15 โครงการ,

11% ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(Item1)

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Item2)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่
ชุมชน (Item3)

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(Item4)
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2. งบประมาณเงินรายได๎ศูนย์บริการวิชาการ 
 
ศูนย์บริการวิชาการได๎ด าเนิน โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก  

เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพการท างานกับหนํวยงานภายนอกซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสร๎างรายได๎ จ านวนท้ังสิ้น 
19 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 12,675,509.44 บาท ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 1,536 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 
88.70 รายละเอียดมีดังนี ้
 

ชื่อโครงการ/หนวํยงาน ผลการด าเนนิงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผูร๎บับรกิาร ความพงึพอใจ 
(รอ๎ยละ) 

1. โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความรํวมมือกับ
หนํวยงานภายนอก 

    

1) สมาคมข๎าราชการพลเรือนแหํงประเทศไทย 2 1,149,641.89 254 84.30 
2) ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) 
3 4,301,571.77 301 95.33 

3) กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (NEC) 4 2,826,714.09 153 89.25 
4) กรมสรรพากร 2 2,653,349.82 100 93.25 

2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างประสทิธภิาพการท างาน     
1) หลักสูตร Competency ส าหรับพยาบาล

ขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 11 
1 174,405.00 53 82.60 

2) หลักสูตร Risk Management การบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏบิตักิารพยาบาลขัน้วชิาชพี 
รุํนที่ 9 

2 428,529.88 195 88.00 

3) หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสูํ
ความเป็นเลิศ รุํนที่ 1 

1 182,235.00 80 83.80 

4) หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู๎ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉินโรคหัวใจฯ 
รุํนที่ 1,รุํนที่ 2 

2 470,690.79 156 85.80 

5) หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให๎
มีประสิทธิภาพ รุํนที่ 1 ,รุํนที่ 2  

2 488,371.20 244 88.80 

รวมทัง้สิน้ 19 12,675,509.44 1,536 88.70 
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กราฟแสดง : งบประมาณเงนิรายไดศ๎นูยบ์รกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2553 

กราฟแสดง : งบประมาณเงนิรายไดศ๎นูยบ์รกิารวชิาการ จ าแนกตามโครงการและงบประมาณ 

11 โครงการ,
10,931,277.57 บาท, 

58%

8 โครงการ,
1,744,231.87 บาท,

42%

โครงการบริการวิชาการตาม
บันทึกความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท้างาน

2 โครงการ
1,149,641.89 

บาท, 11%

3 โครงการ
4,301,571.77 
บาท, 39%

4 โครงการ
2,826,714.09 

บาท, 26%
2 โครงการ

2,653,349.82 
บาท, 24%

สมาคมขา้ราชการพลเรอืนแหง่ประเทศไทย

สา้นกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม (NEC)

กรมสรรพากร

1 โครงการ
174,405 บาท, 

10% 2 โครงการ
428,529.88
บาท, 25%

1 โครงการ
182,235. บาท

, 10%

2 โครงการ
470,690.79, 
บาท 27%

2 โครงการ
488,371.20 

บาท
, 28%

หลกัสูตร Competency

หลกัสูตร Risk Management 

หลกัสูตรการพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอกสูค่วามเปน็เลศิ 

หลกัสูตรการประเมนิเพือ่พฒันาคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยภาวะวิกฤต

หลกัสูตรกลยทุธก์ารนเิทศทางการพยาบาลให้มปีระสทิธิภาพ 
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รายละเอยีดโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2553 
 

1. งบประมาณเงินแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวนท้ังสิ้น 138 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
16,843,800 บาท ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 533,818 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 86.59 รายละเอียดมีดังนี ้

 
 

ล าดบั คณะ/หนวํยงาน 

จ านวนโครงการ 

รวม 
ชดุที ่1 ชดุที ่2 ชดุที ่3 ชดุที ่4 

โครงการชมุชน
ตน๎แบบฯ 

ความรวํมมอืทางวชิาการ
กบัประเทศอนภุมูภิาคลุมํ

น้ าโขง 

ผลงานวจิยั 
ม.ขอนแกนํ 
สูชํมุชน 

โครงการอนั
เนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ

1.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 - 2 - 3 
2.  คณะเกษตรศาสตร์ - - 12 2 14 
3.  คณะวิทยาศาสตร์ 2 - 14 2 18 

4.  คณะแพทยศาสตร์ 1 2 6 - 9 
5.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - 7 1 8 
6.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 - 6 1 13 

7.  คณะมนุษยศาสตร์ฯ - - 1 - 1 
8.  คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 - 2 1 5 
9.  คณะศึกษาศาสตร์ 2 - 1 - 3 

10.  คณะวิทยาการจัดการ 2 1 1 1 5 

11.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 - 2 - 3 

12.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 - 1 1 3 

13.  คณะพยาบาลศาสตร์ 1 1 - 1 3 

14.  ศูนย์บริการวิชาการ 18 5 1 - 24 

15.  คณะเทคนิคการแพทย์ 7 - 1 - 8 

16.  คณะเทคโนโลยี - - - 1 1 

17.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 - - - 2 

18.  วิทยาเขตหนองคาย 1 1 5 - 7 

19.  สปป .ลาว 1 3 - - 4 

รวมทัง้สิ้น 48 13 62 11 134 
หมายเหตุ : โครงการอันเนื่องพระราชด าริ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 

โครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2553 จ าแนกตามคณะ/หนวํยงาน 
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 งบประมาณแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2553 แยกออกเป็น 4 ชุดโครงการ  
คือ 1) โครงการชุมชนต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง  
3) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยฯ และ 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รายละเอียดดังนี้   

 
 
 

ล าดบั
ที่ 

ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

1 โครงการการอบรมความรู๎ด๎านการ
บริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ 

ผศ.ดร.ฐิรชญา  มณีเนตร 76,798 48 94.8 

2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัยกิจกรรมรายวิชา 

ผศ.ดร.ฐิรชญา   มณีเนตร 51,100 22 90.2 

3 โครงการชุมชนต๎นแบบฯ ผู๎ป่วย/กลุํม
เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและ
โรคเบาหวาน 

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสนิ 266,742.50 120 86.5 

4 โครงการคํายฤดูร๎อนเยาวชนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  ครั้งท่ี 7 

อ.ดร.วาธิส  ลลีาภทัร 100,000 159 93.91 

5 โครงการเปิดโลกวิชาการสูํชมุชนต๎นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 225,502.67 6,416 82.4 

6 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง  รุํนท่ี  1 ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 40,098.90 56 89.2 

7 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง  รุํนท่ี  2 ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 42,962.52 61 86.6 

8 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง  รุํนท่ี  3 ผู๎อ านวยการศนูย์ฯ 79,238.75 88 88.2 

9 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง  (ศึกษาดู
งาน) 

ผู๎อ านวยการศนูย์ฯ 56,735 200 88.6 

10 โครงการคํายวิทยาศาสตร์สัญจร ผศ.พิสมัย  มะลลิา 265,991.78 530 83.1 

11 โครงการแพทย์แผนไทยสร๎างรายได๎สํู
ชุมชนอยํางยั่งยืน 

ผู๎อ านวยการศนูย์ฯ 194,934.60 95 91.8 

12 โครงการอบรมผู๎ฝึกสอนกีฬาเทควันโด
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเยาวชน 

ผู๎อ านวยการศนูย์ฯ 23,600 30 82.2 

13 โครงการสํงเสริมสุขภาพชุมชนคน
หนองคาย 

ดร.สุรพล  แสนสุข 224,677 550 85.8 

โครงการชมุชนตน๎แบบเศรษฐกจิพอเพียง  



 
 

           รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 43 
 

ล าดบั
ที่ 

ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

14 โครงการสถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา        
ครั้งท่ี 1-3 

รศ.รวี  หาญเผชญิ 130,500 40 85.5 

15 โครงการสร๎างท๎องถิ่นการเรียนรู๎ผําน
ห๎องปฏิบัติการ ครั้งท่ี 4 

ผศ.อัจฉรา ศิริมงัคะลา 172,184.75 150 92.25 

16 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปลาฯ 

ผศ.ดร.ศิริภาวี  เจริญวัฒนศักด์ิ 4,170 42 85.5 

17 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์”  รุํนท่ี  1 

ผู๎อ านวยการศนูย์ฯ 35,805.43 101 96.2 

18 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปลาและกบแบบพอเพียง  รุํนท่ี  1 

ผศ.ดร.ศิริภาวี  เจริญวัฒนศักด์ิ 63,740.15 62 97.6 

19 โครงการปลูกกล๎วยไม๎ไทยสูํชุมชน ผู๎อ านวยการศนูย์ฯ 27,934 300 92.6 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เพื่อการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู 

ผศ.ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล  170,588.65 102 89.4 

21 โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง
ปลาและกบแบบพอเพียง รุํนท่ี 2 

ผศ.ดร.ศิริภาวี  เจริญวัฒนศักด์ิ 39,464.70 50 89.8 

22 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 2 

อ.บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย 43,280 100 92 

23 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 3 

อ.บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย 36,100 100 92 

24 โครงการทันตกรรมพระราชทาน ศูนย์บริการวชิาการ  249,700 800 93.6 

25 โครงการนวดแผนไทยเพ่ือสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 

รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสนิ 75,100 100 86.4 

26 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 4 

อ.บุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย 42,395.48 100 88 

27 โครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวแขนชุมชนต๎นแบบ   ศูนย์บริการวชิาการ 347,911 100 91.8 

28 โครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได๎
และลดรายจําย รุํนท่ี 1 

 อ.เสรี  แข็งแอ 52,074 100 89 

29 โครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได๎
และลดรายจําย  รุํนที่ 2 

อ.เสรี  แข็งแอ 47,920 100 93.2 
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ล าดบั
ที่ 

ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

30 โครงการแพทย์แผนไทยสร๎างรายได๎สํู
ชุมชนต๎นแบบยั่งยืน 

ศูนย์บริการวชิาการ 34,870 100 90.8 

31 โครงการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มรายได๎
และลดรายจําย  รุํนที่ 3 

อ.เสรี  แข็งแอ 73,285.46 100 94.6 

32 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์”  รุํนท่ี 5 

ศูนย์บริการวชิาการ 38,094 109 91.8 

33 โครงการคอมอาสาจากท๎องนาสูํโลกกว๎าง             
รุํนท่ี 1 

ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 30,726.85 50 92.4 

34 โครงการป้องกัน สํงเสริม รักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพกายภาพบ าบัด 

รศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ ์ 62,500 50 85.5 

35 โครงการคอมอาสาจากท๎องนาสูํโลกกว๎าง 
รุํนท่ี 2 

ศูนย์บริการวชิาการ 32,264.81 50 93 

36 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 6 

ศูนย์บริการวชิาการ 37,459.85 100 94 

37 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 7 

ศูนย์บริการวชิาการ 41,956.85 100 96.8 

38 โครงการทันตกรรมพระราชทาน ศูนย์บริการวชิาการ 198,370.10 800 94.4 

39 โครงการฝึกทักษะการดูแลตนเองในการ
เฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต๎านมในสตรีไทย 

ผศ.ดร.ด าเนิน  วชิโรดม 55,995.40 80 94.4 

40 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 8 

ศูนย์บริการวชิาการ 46,100 100 94.8 

41 โครงการแพทย์แผนไทยสร๎างรายได๎สํู
ชุมชนต๎นแบบยั่งยืน 

ผศ.พิสมัย  มะลลิา 36,330 80 88.2 

42 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์
กษัตริย์” รุํนท่ี 9 

ศูนย์บริการวชิาการ 38,260 100 92.4 

43 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. บ๎าน
โนนมํวง 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร 92,933 80 90 

44 โครงการตรวจสุขภาพทางห๎องปฏิบัติการ รศ.นันทรัตน์  โฆมานะสนิ 220,000 50 82.2 

45 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์ ศูนย์บริการวชิาการ 52,032.14 100 82.4 
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กษัตริย์”  รุํนท่ี 10 
46 โครงการ “คํายอุดมการณ์ชาติศาสน์

กษัตริย์”  รุํนท่ี 11 
ศูนย์บริการวชิาการ 90,460 200 84.4 

47 โครงการบูรณาการด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุํมน้ า
โขง 

ศูนย์บริการวชิาการ 136,000 15 85.5 

48 โครงการหาความต๎องการของชุมชน ศูนย์บริการวชิาการ 55,989.26 450 86.2 

49 คําบริหารจัดการโครงการ ศูนย์บริการวชิาการ 439,122.56 - - 

  รวมทัง้สิน้ 5,000,000 13,444 89.93 
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1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการท างาน
และการให๎บริการวิชาการแกํสังคมโดยความรํวมมือ
ทางวชิาการกับกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

ผู๎อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 45,620 25 87.25 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการให๎บริการ
วิชาการรํวมกับสถาบนัการศึกษาในประเทศ    
อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

ผู๎อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 76,580 25 93.80 

3 การอบรม  หลักสูตรกลยุทธ์การเรยีนรู๎ตนเองและ
ผู๎อื่นเพ่ือพัฒนาตนเองและทีมงาน 

ผู๎อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 79,868.65 70 86.40 

4 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ลงแขกเกี่ยวข๎าวนานาชาติ 

ผู๎อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 29,730 50 80.25 

5 ลงนามความรํวมมือการให๎บริการด๎านวิชาการ
รํวมกับคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยแหํงชาติ
ลาว  วิทยาเขตนาบง  ส.ป.ป.ลาว 

ผู๎อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 48,000 31 89.20 

6 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพด๎านศลิปวัฒนธรรมไทย-ลาว 

รศ.ดร.วินัย  วงศ์พงศ์ค า  199,450 66 87.25 

7 โครงการเสริมสร๎างงานอาชีพเพื่อเพ่ิมคุณคําของ
ผู๎สูงอายุในชุมชนบา๎นโนนมํวง 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 30,000 30 80.00 

8 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด านา
นานาชาติ  ประจ าปี  2553 

อ.ดร.สุรพล  แสนสุข 83,000 700 85.25 

9 โครงการความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุํมน้ าโขง 

รศ.เพ็ญศรี  เจริญวานิช 200,000 105 84.60 

10 โครงการความรํวมมือในการดูแลและผําตัดผู๎ป่วย
ปากแหวํงเพดานโหวํแบบสหวทิยา 

ศ.นพ.บวรศลิป์  เชาว์ชืน่ 161,000 95 86.20 

11 คําบริหารจัดการโครงการ ผู๎อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 46,751 - - 
- รวมทัง้สิ้น 1,000,000 1,197 86.02 

 
 
 

โครงการความรวํมมอืทางวชิาการกบัประเทศอนุภมูภิาคลุมํน้ าโขง 
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จ านวน
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รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

1 โครงการการอบรมคอมพิวเตอร์และการใช๎
งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต๎น 

อ.สาธิต   กระเวนกิจ 44,300.00 33 93.44 

2 โครงการการสร๎างและตกแตํงเว็บไซต์ น.ส.ปโยธร  อุราธรรมกุล 71,174.00 16 85.00 

3 โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนการ
สอนของครูศูนย์เด็กเล็ก 

อ.เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ 59,719.65 55 86.50 

4 โครงการสัปดาห์วิชาการ  ครั้งท่ี  6 ผศ.วันชัย  สุํมเล็ก 200,000.00 11,502 92.20 

5 โครงการนักพฤกษศาสตร์รุํนเยาว์ ดร.สุรพล  แสนสุข 69,190.15 41 82.25 

6 โครงการคํายการเรียนรู๎และพัฒนาหุํนยนต์ ดร.ประมินทร์  อาจฤทธิ์ 194,071.00 34 88.40 

7 โครงการคํายยุวชนวิศวกรรม ครั้งท่ี  9 ผศ.ดร.ประพัทธ์  สันติวรากร 150,000.00 240 82.00 

8 โครงการการผลิตและการขยายพันธุ์ไม๎ผล
เศรษฐกิจและยางพารา 

ดร.พัชริน  สํงศรี 50,445.00 80 90.00 

9 โครงการธุรกิจด๎านการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืชในบ๎านเรือน 

รศ.ดร.ยุพา  หาญบุญทรง 40,000.00 38 89.00 

10 โครงการการอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืช
และเมล็ดพันธุ์ 

รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร 56,596.00 80 90.00 

11 โครงการการปรับปรุงบ ารุงดินและการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

ผศ.เกรียงศักดิ์  จันโททัย 60,000.00 351 91.50 

12 โครงการผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ รศ.ดร.วีรศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน ์ 10,000.00 114 89.20 

13 โครงการการเพาะเลี้ยงแมลงกินได๎แมลงมี
ประโยชน์และแมลงสวยงาม 

ผศ.ดร.ทัศนีย์  แจํมจรรยา 58,500.00 37 87.25 

14 โครงการการควบคุมศัตรูข๎าวโพดหวานโดย
ไมํใช๎สารเคมี 

รศ.ดร.นุชรีย์  ศิริ 60,000.00 60 86.25 

15 โครงการการผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุม
โรคและแมลงศัตรูพืช 

รศ.ดร.พรทิพย์  วงศ์แก๎ว 70,000.00 52 86.42 

16 โครงการวันเกษตรภาคอีสาน นายสาโรจน์  ศิริขจรพันธ์ 499,821.52 489,792 92.00 

โครงการถาํยทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัมหาวิทยาลยัขอนแกนํสูชํมุชน 
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17 โครงการการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิต
น้ าส๎มควันไม๎ฯ  

ผศ.ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร 70,000.00 55 85.50 

18 โครงการเทคนิคการจัดการด๎านสุขภาพโค
นมเบื้องต๎น 

อ.มานิตย์  สนธิไชย 100,000.00 67 82.65 

19 โครงการการบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและ
ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์  อุปริวงศ์ 100,000.00 250 89.20 

20 โครงการสํงเสริมสุขภาพและติดตามภาวะ
สุขภาพผู๎ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 

อ.สุธีรา  ตั้งตระกูล 50,000.00 73 86.25 

21 โครงการหนึ่งผู๎ให๎ หลายผู๎รับ  ประจ าปี  
2553 

อ.จงรักษ์  พงศ์สกุล 99,986.75 808 80.00 

22 โครงการการฝึกอบรมผู๎ปกครองในการดูแล
พฤติกรรมเด็ก 

รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ 55,000.00 100 80.20 

23 โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการดูแล
ผู๎ป่วยจิตเวชในชุมชน 

รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงศ์
ไพศาล 

60,000.00 128 92.00 

24 โครงการการพัฒนาการดูแลผู๎ป่วยธาลัสซี
เมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ 35,000.00 170 92.20 

25 โครงการการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพใน
ผู๎ใหญํภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งท่ี  2 

นางศิริพร  มงคลถาวรชัย 200,000.00 312 94.79 

26 โครงการการป้องกันสํงเสริมรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพทางกายฯ 

น.ส.กล๎วยไม๎  พรหมดี 100,000.00 190 80.00 

27 โครงการการพัฒนากลยุทธ์การแขํงขันทาง
การตลาดและการสร๎างตราสินค๎าส าหรับ
ธุรกิจฯ 

รศ.เพ็ญศรี  เจริญวานิช 250,000.00 40 89.00 

28 โครงการห๎องสมุดเคลื่อนท่ี รศ.สมาน   ลอยฟ้า 250,000.00 634 89.25 

29 โครงการห๎องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนท่ี
ระดับมัธยมศึกษา   

ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 77,000.00 125 85.00 

30 โครงการการการสร๎างท๎องถิ่นเรียนรู๎ผําน
การปฏิบัติการ ครั้งท่ี  4 

ผศ.ดร.อัจฉรา  ศิริมังคะลา 77,000.00 255 86.25 
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31 โครงการโปรแกรมส าเร็จรูป Latex 
ส าหรับการพิมพ์เอกสาร ครั้งท่ี 3 

รศ.ดร.สุพจน์   ไวท์ยางกูร 49,900.75 31 87.25 

32 โครงการการใช๎ความรู๎เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อ
แก๎ปัญหาท๎องถิ่น 

ผศ.ดร.คมศร  ลมไธสง 77,000.00 55 98.00 

33 โครงการนักพฤกษศาสตร์รุํนเยาว์ ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย 50,000.00 27 96.00 

34 โครงการห๎องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.ชุติมา หาญจวนิช 77,000.00 113 95.80 

35 โครงการห๎องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

ผศ.ดร.กิตติมา  เมฆโกมล 77,000.00 123 93.50 

36 โครงการคํายเยาวชนชีววิทยา ครั้งท่ี  16 อ.ดร.ปิยะรัตน์  อิฐรัตน์ 77,000.00 215 87.10 

37 โครงการการเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับใช๎ในปฏิบัติการ 

อ.กัลยา   กองเงิน 77,000.00 23 80.00 

38 โครงการการวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนด๎านวิทยาศาสตร์ฯ 

ผศ.ปรียะวุฒิ  วัชรานนท์ 77,000.00 32 86.25 

39 โครงการการตรวจพยาธิในชุมชนและการให๎
ความรู๎ฯ 

ผศ.ดร.สมพงษ์  สิทธิพรหม 77,000.00 69 94.00 

40 โครงการแพลงตอนสัตว์และแมลงน้ า รศ.ดร.นฤมล  แสงประดับ 77,000.00 17 85.94 

41 โครงการการขยายพันธ์สมุนไพรไทยและ
การน าไปใช๎ประโยชน์ในชุมชน 

รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค 80,000.00 40 90.00 

42 โครงการคํายอบรมผู๎น าเยาวชนเพื่อการอนุ
รักษณ์พลังงานฯ ครั้งท่ี  2 

อ.ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม 50,000.00 41 85.00 

43 โครงการการอบรมความรู๎ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู๎ป่วยเบาหวาน 

รศ.พรทิพย์  ค าพอ 40,000.00 100 92.26 

44 โครงการการพัฒนาศักยภาพในการจัดท า
โครงการของผู๎น าชุมชน   

รศ.ดร.ประจักร  บัวผัน 50,000.00 50 87.70 

45 โครงการการสํงเสริมสุขภาพในกลุํมผู๎สูงอายุ รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ 40,000.00 58 94.60 

46 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู๎ดูแลระบบ อ.ดร.ชัชชัย  แจํมใส 40,000.00 70 82.20 



 
 

           รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 50 
 

ล าดบั
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ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 
(คน) 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

ประปาหมูํบ๎านแบบผิวดิน 
47 โครงการการป้องกันโรคติดตํออยํางมีสํวน

รํวมของ  อสม.  และประชาชน 
รศ.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 40,000.00 40 85.50 

48 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสร๎างเสริม
สุขภาพด๎วยการออกก าลังกาย 

ผศ.ดร.กาญนิถา   ครอง
ธรรมชาติ 

40,000.00 69 83.23 

49 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพ่ือใช๎ประโยชน์ 

อ.ดร.ชัชชัย   แจํมใส 40,000.00 40 84.30 

50 โครงการการอบรมดูแลสุขภาพสัตว์การให๎
อาหารและโรคระบาด 

รศ.สมบูรณ์  แสงมณีเดช 100,000.00 64 95.25 

51 โครงการการจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโค
นม 

ผศ.ชัยวัฒน ์ จรัสแสง 150,000.00 512 90.00 

52 โครงการสายใยรักครอบครัวสูํความพอเพียง
คูํความยั่งยืน 

อ.เสรี  แข็งแอ 90,000.00 190 89.50 

53 โครงการการจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ อ.อรัญ  จันทร์ลุน 95,000.00 52 86.75 

54 โครงการคํายบูรณาการสัตวแพทย์ รศ.กัลยา  เจือจันทร์ 150,000.00 443 92.45 

55 โครงการการป้องกันโรคสัตว์ติดตํอคนจาก
สัตว์เลี้ยง 

รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ 45,000.00 600 85.75 

56 โครงการการพัฒนาชุมชนแออัดในเขตตัว
เมืองขอนแกํนบูรณาการ 

ผศ.วารุณี  หวัง 249,889.00 150 84.00 

57 โครงการสถาปัตย์ชุมชนและผังเมืองอาสา รศ.รวี  หาญเผชิญ 150,000.00 40 92.25 

58 โครงการทันตกรรมพระภิกษุสงฆ์และ
ฆราวาส 

รศ.ดร.สุวดี  โฆษิตบวรชัย 100,000.00 295 93.80 

59 โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพชํองปาก
และเสริมสร๎างสุขภาพชํองปากในโรงเรียน 

คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์ 

150,000.00 1,404 89.26 

60 โครงการการสร๎างเครือขํายความรํวมมือและ
การพัฒนาคุณภาพทางศิลปกรรมเพื่อเข๎า
ศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแกํน  ส าหรับนักเรียน

อ.ชัยญะ  หินอํอน 100,000.00 600 86.75 
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ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 
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รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

61 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

รศ.ลัดดา  ศิลาน๎อย 300,000.00 140 89.25 

62 โครงการงานแสดงเทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐ์  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มหาวิทยาลัย-
ขอนแกํน ประจ าปี  2553 

เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 2,157,655.61 6,822 83.40 

63 โครงการอ านวยการและบริหารจัดการ ผู๎อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ 

913,366.20   

  รวมทัง้สิ้น 9,104,615.63 518,257 88.24 
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ล าดบั
ที ่

ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 
(คน) 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

1 ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนต๎นแบบเพื่อ
การเกษตร 

นายสมยศ  บุญญสมภพ 30,000 100 82.2 

2 การบริหารและการจัดการป่าชุมชน นายสมโภชน์  แก๎วระหัน 100,000 150 80 

3 การสํงเสริมโภชนาการในโรงเรียนแบบมี
สํวนรํวมและชุมชนท๎องถิ่น 

รศ.ดร.สุทธิลักษณ์  ตั้งกีรติชัย 30,000 180 81.3 

4 การอบรมให๎ความรู๎ด๎านการประยุกต์ใช๎
สมุนไพรท๎องถิ่นรํวมกับจุลินทรีย์
ประสิทธิภาพสูงเพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกํผู๎น า
ชุมชนและเกษตรกรในจังหวัดขอนแกํน 

ผศ.ดร.ไพรัตน์  ศรแพลง 60,000 50 80.4 

5 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและครัว
ปลอดภัย  สํงเสริมสุขภาพในชุมชน    

รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ 60,000 40 85.5 

6 ทันตกรรมพระราชทาน รศ.ทพญ.อารียา  รัตนทองค า 100,000 200 82.25 

7 ศูนย์การเรียนรู๎การผลิตพลังงานทดแทน
ในรูปน้ ามันไบโอดีเซลเพื่อประโยชน์ใน
ชุมชน 

รศ.ดร.พรเทพ  ถนนแก๎ว 70,000 50 85.2 

8 พัฒนาการบริหารจัดการกลุํมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.จินตนา  สมสวัสดิ์ 100,000 30 82.2 

9 การถํายทอดเทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าทิ้ง
สีย๎อมผ๎า 

นางรัตนา  มหาชัย 70,000 50 80.3 

10 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กชุมชนต๎นแบบเข๎าสูํ
มาตรฐานตามแนวพระราชด าริ 

ผศ.ดร.สุพรรณี  สุํมเล็ก 60,000 20 84.65 

11 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช๎ภูมิ
ปัญญาผู๎สูง 3 วัย สานสายใยรักแหํง
ครอบครัว โคกสี จ.ขอนแกํน ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

อ.ดวงจันทร์  นาไชยสินธุ์ 50,000 50 80 

โครงการอน๎เนือ่งมาจากพระราชด าริ 
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ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน
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รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

12 สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

นายสนธยา  สีมะเสถียร
โสภณ 

N/A ขยายโครงการ 

13 สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

นายพงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน N/A  ขยายโครงการ 

14 โครงการติดตามการด าเนินงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

นายพงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน N/A  ขยายโครงการ 

15 คําใช๎สอยอ่ืน ๆ  นางศิริพร  วงศ์พระลับ  N/A ขยายโครงการ 

 รวมทัง้สิ้น 730,000.00 920 904 
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2. งบประมาณเงนิรายไดศ๎นูยบ์รกิารวชิาการ 
 
ศูนย์บริการวิชาการได๎ด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพการท างานกับหนํวยงานภายนอก

ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสร๎างรายได๎ จ านวนท้ังสิ้น 19 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 12,675,509.44 บาท 
ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 1,536 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 88.70 รายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดั
บที ่

ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 
(คน) 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

1. โครงการบรกิารวชิาการตามบนัทกึความรวํมมอืกบัหนวํยงานภายนอก 
สมาคมขา๎ราชการพลเรือนแหงํประเทศไทย 

1 ยุทธศาสตร์การท างานให๎มี
ประสิทธิภาพ รุํนท่ี 39 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 630,612.49 148 83.80 

2 ยุทธศาสตร์การท างานให๎มี
ประสิทธิภาพ รุํนท่ี 40 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 519,029.40 106 84.80 

 รวม 1,149,641.89 254 84.30 

ส านกังานคณะกรรมการขา๎ราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
3 โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการ
จังหวัดชายแดนใต๎ รุํนท่ี 1/2553 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 1,413,198.40 100 95.20 

4 โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการ
จังหวัดชายแดนใต๎ รุํนท่ี 2/2553 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 1,432,583.13 102 94.60 

5 โครงการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข๎าราชการ
จังหวัดชายแดนใต๎ รุํนท่ี 3/2553 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 1,455,790.24 99 96.20 

 รวม 4,301,571.77 301 95.33 

กรมสงํเสรมิอตุสาหกรรม 
6 โครงการ เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ

ใหมํ (NEC) รุํน 1/2553    
ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 803,830.55 50 93.57 

7 โครงการ เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ
ใหมํ (NEC)  รุํน 2/2553    

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 800,000 50 87.55 
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จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 
(คน) 

รอ๎ยละ
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พอใจ 

8 โครงการ เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ
ใหมํ (NEC)  รุํน 3/2553    

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 800,000 50 89.14 

9 โครงการกิจกรรมบํมเพาะวิสาหกิจ
ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างผู๎ประกอบ-
การใหม ํ

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 422,883.54 3 86.75 

 รวม 2,826,714.09 153 89.25 

กรมสรรพากร 
10 นักบริหารระดับช านาญการ  รุํนท่ี  

1/2553 
ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 1,325,706.48 50 94.20 

11 นักบริหารระดับช านาญการ  รุํนท่ี  
2/2553 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 1,327,643.34 50 92.80 

 รวม 2,653,349.82 100 93.50 
 รวมทัง้สิ้น 10,931,304.57 808 90.59 

2   โครงการฝกึอบรมเสรมิสรา๎งประสทิธภิาพการท างาน 
12 หลักสูตร Competency  ส าหรับ

พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุํนท่ี 11 
ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 174,404.76 53 82.60 

13 หลักสูตร Risk Management 
การบริหารความเสี่ยงในกาปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 9 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 168,394.16 88 89.20 

14 หลักสูตร Risk Management 
การบริหารความเสี่ยงในกาปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุํนที่ 10 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 260,348.88 107 86.80 

15 หลักสูตรการพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอกสูํความเป็นเลิศ รุํนท่ี 1 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 184,734.59 80 83.80 

16 หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู๎ป่วยภาวะวิกฤตและ
ฉุกเฉินโรคหัวใจฯ รุํนท่ี 1 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 187,382.76 68 85.80 

17 หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู๎ป่วยภาวะวิกฤตและ

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 283,307.79 88 85.80 
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ล าดั
บที ่

ชือ่โครงการ หวัหนา๎โครงการ งบประมาณ 
จ านวน

ผูร๎บับรกิาร 
(คน) 

รอ๎ยละ
ความพงึ
พอใจ 

ฉุกเฉินโรคหัวใจฯ รุํนท่ี 2 
18 หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการ

พยาบาลให๎มีประสิทธิภาพ  รุํนท่ี 1 
ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 208,944.04 104 90.20 

19 หลักสูตรกลยุทธ์การ นิเทศทางการ
พยาบาลให๎มีประสิทธิภาพ รุํนท่ี  2 

ผอ.ศูนย์บริการวชิาการ 279,427.16 140 87.40 

 รวม 1,746,944.14 728 86.45 
 รวมทัง้สิ้น 12,675,509.44 1,536 88.70 
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 ในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์บริการวิชาการได๎ด าเนินโครงการบริการวิชาการ จ านวนท้ังสิ้น 157 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 29,519,309.44 บาท ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 535,354 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 87.65  
รายละเอียดดังนี ้
 

1. งบประมาณแผํนดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
- จ านวนท้ังสิ้น 138 โครงการ  
- งบประมาณรวมท้ังสิ้น 16,843,800 บาท  
- ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 533,818 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 86.59   

 
2. งบประมาณเงินรายได๎ศูนย์บริการวิชาการ 

- จ านวนท้ังสิ้น 19 โครงการ  
- งบประมาณท้ังสิ้น 12,675,509.44 บาท  
- ผู๎รับบริการท้ังสิ้น 1,536 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร๎อยละ 88.70 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สรปุภาพรวมโครงการบรกิารวชิาการ ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกนํ 
ประจ าปงีบประมาณ 2553 
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1. พัฒนาบคุลากรศนูยบ์รกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2553  
ศูนย์บริการวิชาการ ได๎ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2553 โดยน าหลักสูตรฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกํน พ .ศ. 2550-2553 และหลักสูตรจากหนํวยงาน 
ตําง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ความรู๎ ความสามารถ และทักษะ ให๎สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิ์
ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน และมหาวิทยาลัยขอนแกํนตามพันธกิจที่ตั้งไว๎ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

การอบรม/การพฒันาความรูแ๎ละทกัษะในวิชาการและวชิาชีพ หนวํยงานทีจ่ดัอบรม/วนัทีแ่ละสถานที ่

นายพิชยั  เลงํพานชิย ์ (เจา๎หนา๎ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 8) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ณ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552 
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสด ุณ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดีศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- หลักสูตร McCord 301  การบริหารอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขันส าหรับผู๎บริหารระดับสูงสายสนับสนุน พ.ศ.2553 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที ่16 สิงหาคม–26  พฤศจิกายน 
2553 ณ  ห๎องประชุมราชาวดี  และจังหวัดภูเก็ต 

นางพชัลกีานต ์ ประภาธนาสริ ิ (นกัวิชาการเงนิและบญัช ี8 ช านาญการ 8)  
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที ่5 กมุภาพันธ์ 
2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- หลักสูตรเกณฑ์คณุภาพการศึกาเพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศ (ECPE) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. วันที่ 8 เมษายน 2553  
ห๎องประชุมดุสิตา ช้ัน 5อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม ก๎าวสูํความส าเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที ่ 25 พฤษภาคม 2553  
ห๎องสัมมนา 2 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- การวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ผลงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2553  ณ ห๎องสัมมนา 2 ช้ัน 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- การบริหารจัดการด๎านการเงินของหนํวยงานภาครัฐ 
 

กองคลัง มข. วันที ่15-16 กรกฎาคม 2553  ณ  ห๎องสัมมนา 2 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

การพัฒนาบคุลากรศนูยบ์รกิารวชิาการ จ าแนกตามหลกัสตูรอบรม 

ผลการด าเนนิงานดา๎นอืน่ ๆ 
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- สัมมนาเครือขํายการเงิน  การบัญชี และพัสดุ 
 

กองคลัง มข. วันที ่31 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2553  
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี กทม. 

- อบรม “การประเมินความคุ๎มคําของการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข.  วันที่ 6-7 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงินและการจัดสรรเงิน
คําธรรมเนียมการศึกษา 

กองคลัง มข. วันที ่9  กันยายน 2553 ณ ห๎องประชุม 1 กองอาคารและ
สถานที่ ส านักงานอธิการบดี 2 

- อบรม “การประชุมช้ีแจงการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช๎จํายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 
Tool : PART) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข.  วันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาหลักเกณฑ์แบะแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจํายเงินรายได ๎
 

กองคลัง มข. วันที ่17 กันยายน 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 กองอาคาร
และสถานที่ ส านักงานอธิการบดี 2 

นายธวัช   รตันมนตร ี (นกัวชิาการโสตทศันศกึษา 8 ช านาญการ 8) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- ประชุมและสัมมนาวิชาการ ปขมท.ประจ าปี พ.ศ.2553 เรื่อง อุดมศึกษา
เข๎มแข็ง :ไทยเข๎มแข็ง 

 

สภาข๎าราชการพนักงานและลูกจ๎างแหํงประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเนวาด๎าแกรนด์   
จ.อุบลราชธานี 

- สัมมนาเรื่อง คลิก ช๎อป ออนไลน์อยํางปลอดภัย รู๎ทนัภัยออนไลน์ 
 

สมาคมผูป๎ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กทม.วันที่  19  มนีาคม 
2553 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกํน 

- หลักสูตรเกณฑ์คณุภาพการศึกาเพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศ (ECPE) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข.วันที่ 8 เมษายน 2553  
ห๎องประชุมดุสิตา ช้ัน 5อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก๎าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม 
THEOS และภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 7-8 กันยายน 2553  ณ โรงแรมเจริญธานี
ปริ๊นเซส ขอนแกํน 

- สัมมนา “มาตรฐานค าอธิบายข๎อมลู (Metadata) และโครงสร๎างพื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศ” 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กทม. 
วันที่ 14 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแกํน 

- อบรมหลักสูตร “เศรษฐกิจแดนมังกรและชํองทางเจาะตลาดจีน” 
 

 สสว.และม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 14-15 กันยายน 53 โรงแรมเจริญธานปีริ๊น
เซส จังหวัดขอนแกํน 

นายบญุญฤทธิ ์ สมบตัหิลาย (นกัวชิาการศึกษา 8 ช านาญการ 8) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู๎เพื่อสร๎างเครือขํายพัฒนา
ผู๎บริหารสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ 

มหาวิทยาลัยบูรพารํวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง วันที่ 11-13 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบรีุ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 
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นางเอือ้งฟา้   วรรณสทิธิ ์ (นกัวิชาการศกึษา 6) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 30  กันยายน 2552  
ณ  หอ๎งประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู๎
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ครั้งที่ 1/2553 

กองแผนงาน วันที่ 4 ธ.ค.2552 ณ หอ๎งสัมมนา 2 ช้ัน 3 อาคารเพียร
วิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (คุณอ านวย-คุณกิจ) การจัดการ
ความรู๎สูํการปฏิบัติในคณะ/หนํวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกํน ครั้งที่ 
1/2553 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที ่11 กุมภาพันธ ์2553  
ณ ห๎องประชุม 1507และ1447 คณะศกึษาศาสตร์  

- อบรม “เครือขํายด๎านการเจ๎าหน๎าที่” 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่  22-23 พฤษภาคม2553 
ณ  จังหวัดหนองคาย 

- อบรมสัมมนาโครงการ “เรียนรู๎  ดู  ท า จรรยาบรรณของเรา” 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 25 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
ณ ห๎องประชุมราชาวดีศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมสัมมนา การอุทธรณ์  และร๎องทุกขข์องบุคลากร” 
 

คณะกรรมการอุทธรณ์ร๎องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม มข. วันที ่21  
มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานบริหารงานบุคคล 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข.วันที่ 17 มิถนุายน 2553 ณ ห๎องประชุมสัมมนา 1 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- โครงการจรรยาบรรณเข๎มแข็ง หัวข๎อ “การเสริมสร๎างวินัยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

งานจรรยาบรรณ กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที่ 13  กนัยายน 2553   
ณ ห๎องสมัมนา 2 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเครือขํายสถานประกอบการสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วนัที ่30  กันยายน 2553  
ณ  โรงแรมขวัญมอ 

นางประคอง  เชยีงนางาม  (นกัวชิาการพสัด ุ 6) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- กลยุทธ์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสมัมนา 
2 ช้ัน 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- หลักสูตร การสร๎างและการพัฒนาคูํมือจากการปฏิบัติงานด๎านการเงิน  การ
คลังและพัสดุ 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 มีนาคม 2553ณ ห๎องประชุมดุสิตา 
ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎ ระเบียบ  ข๎อบังคับส าหรับการปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินและการบัญชีของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินการคลัง 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มข. วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553  
ณ จังหวัดชลบุรี 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่7  มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องสมัมนา 1 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 
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- การบริหารจัดการด๎านการเงินของหนํวยงานภาครัฐ 
 

กองคลัง มข. วันที ่15-16 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องสมัมนา 2 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเครือขํายการเงิน  การบัญชี และพัสดุ 
 

กองคลัง มข. วันที ่31 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2553  
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี กทม. 

- สัมมนาระบบรายงานการตรวจสอบทางการเงินและการจัดสรรเงิน
คําธรรมเนียมการศึกษา 

กองคลัง มข.วันที่ 9  กันยายน 2553 ณ หอ๎งประชุม 1 กองอาคารและ
สถานที่ ส านักงานอธิการบดี 2 

- สัมมนาหลักเกณฑ์แบะแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจํายเงินรายได๎ 
 

กองคลัง มข.วันที่ 17 กันยายน 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 กองอาคารและ
สถานที่ ส านักงานอธิการบดี 2 

นายประภาพรณ ์   ขนัชยั   (นกัวชิาการศกึษา 6) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- กลยุทธ์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสมัมนา 
2 ช้ัน 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเครือขํายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่  13-15 พฤษภาคม 
2553  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  ณ หอ๎งประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนขําวเพื่อการประชาสัมพันธ์และสํงเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 

งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที ่19-20 สิงหาคม 2553 ณ   หอ๎งประชุม 
1 ส านักงานอธิการบดี 2 

นางสาวประภาพร   ปิน่ใจ  (นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 6) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมหลักสูตรการบริหารส าหรับสายสนับสนุน หลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษาระดับต๎น (Moore 101) 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลยัขอนแกํนวันที่ 11 ม.ค.-26 มิถุนายน 
2553  ณ  ห๎องประชุมราชาวดี  ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่7  มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องสมัมนา 1 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม “การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 
1/2553)” 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรม “การประเมินความคุ๎มคําของการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข. วันที ่6-7 กันยายน 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรม “การประชุมช้ีแจงการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
จากการใช๎จํายงบประมาณ (Performance Assessment Rating 

กองแผนงาน มข. วันที ่14 กันยายน 2553 ณ ห๎องสัมมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 
 

           รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 62 
 

การอบรม/การพฒันาความรูแ๎ละทกัษะในวิชาการและวชิาชีพ หนวํยงานทีจ่ดัอบรม/วนัทีแ่ละสถานที ่

Tool : PART) ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

- อบรมเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานสายงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข.วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ  ห๎องประชุมตักศิลา  ช้ัน 1 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

นางสาวเดอืนเพญ็ดาว    ชิวพมิาย  (นกัวชิาการศกึษา  6) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม “การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 
1/2553)” 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางส าเนยีง    สมภาร   (พนกังานพมิพด์ดี  ชัน้ 2) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางวภิาดา    มแีวว    (เจา๎หนา๎ทีบ่รหิารงานทัว่ไป) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับหนํวยงานและระดับรายบุคคล 
 

สถาบนัทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องประชุม
ราชาวดี ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่7  มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องสมัมนา 1 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Building  XML  Web  
Services  with  .NET  Platform 

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 28 
มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2553 ณ ห๎องฝึกอบรมช้ัน 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม “การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 
1/2553)” 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  มหาวิทยาลัยขอนแกํน ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556)  
สูํการปฏิบัติในระดับปฏิบัติการด๎านเทคนิค และการระบุข๎อมูลเพื่อการ
วางแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2554-2557 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ณ วิทยาลัยการบิน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

           รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 63 
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นางรชตวรรณ    พรมภกัด ี  (นกัวิชาการศกึษา ) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- โครงการเสวนารํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ......เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กลุํมพนักงานมหาวิทยาลยั 

กองแผนงาน มข. วันที ่5  มีนาคม 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ส านักงาน
อธิการบดี  อาคาร 1 

- การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการด๎านการคลังและพัสดุ 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. ระหวํางวันที่ 15 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 
2553 ตึกเพียรวิจิตร ศูนย์วิชาการและจังหวัดหนองคาย 

- หลักสูตร การสร๎างและการพัฒนาคูํมือจากการปฏิบัติงานด๎านการเงิน  การ
คลังและพัสดุ 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ หอ๎งประชุมดุสิ
ตา ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวนภิาพรรณ  ชยัเดชทยากลุ (เจา๎หนา๎ทีท่รพัยส์นิทางปญัญา) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 30  กันยายน 2552 
ณ  หอ๎งประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 

- สัมมนาเครือขํายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2552  
ณ  ศูนย์ซีเบิร์ด  จ.บุรีรัมย์ 

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 
2552 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 14 มกราคม .2553   
ณ  หอ๎งประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 

- อบรมหลักสูตร PMQA/ECPE Criteria และหลักสูตร  SAR  
Writing : PMQA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ .2553  
ณ  หอ๎งประชุมดุสิตา ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการและวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2553 ณ ห๎องประชุมดุสิตา ช้ัน 5 

- TQA : เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติ 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องประชุม 
3 ช้ัน 2 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์ 

- โครงการเสวนารํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ......เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กลุํมพนักงานมหาวิทยาลยั 

กองแผนงาน มข. วันที ่5  มีนาคม 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ส านักงาน
อธิการบดี  อาคาร 1 

- หลักสูตรเกณฑ์คณุภาพการศึกาเพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศ (ECPE) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. วันที่ 8 เมษายน 2553  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา ช้ัน 5 อาคารศูนยว์ิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- 10.การวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ผลงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน ณ ห๎องสมัมนา 2 ช้ัน 9  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู๎เครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่6 สิงหาคม 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 2 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 1 
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- อบรม “การประเมินความคุ๎มคําของการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข. วันที ่6-7 กันยายน 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานสายงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข. วันที ่15 กันยายน 2553 ณ  ห๎องประชุมตักศิลา ช้ัน 1 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- การประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินกงานตัวช้ีวัดระดับ
ความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 21 กันยายน 2553   
ณ  หอ๎งประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 

นางสาวลลดา   สนิธพุนัธ ์  (นกัวชิาการศึกษา) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที ่5 กมุภาพันธ์ 
2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับหนํวยงานและระดับรายบุคคล 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ห๎องประชุม
ราชาวดี ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การเขียนบทความทางวิชาการจากแนวปฏิบัติที่ดี 
 

สถาบนัทรัพยากรมนุษย์ วันที่  26 พฤษภาคม 2553 ณ  ห๎องสัมมนา 
2 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม “การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 
1/2553)” 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางสาวชลาลยั   วานมนตร ี  (นกัวชิาการศกึษา) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 
2552 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 14 มกราคม .2553  
ณ  หอ๎งประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการเสวนารํางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกํน พ.ศ....เพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กลุํมพนักงานมหาวิทยาลยั 

กองแผนงาน มข. วันที ่5  มีนาคม 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ส านักงาน
อธิการบดี  อาคาร 1 

- การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการด๎านนโยบายและแผน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. ระหวาํงวันที่ 15 มีนาคม .- 2 กรกฎาคม. 
2553 ณ ตึกเพียรวิจิตร ศนูย์วิชาการและจังหวัดหนองคาย 

- หลักสูตรเกณฑ์คณุภาพการศึกาเพื่อการด าเนินงานที่เปน็เลิศ (ECPE) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. วันที่ 8 เมษายน 2553  
ห๎องประชุมดุสิตา ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมเครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่7  มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องสมัมนา 1 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานสายงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 
2554 มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองแผนงาน มข. วันที ่15 กันยายน 2553 ณ  ห๎องประชุมตักศิลา ช้ัน 1 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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นายประหยดั    สืบเมอืงซา๎ย  (นกัสารสนเทศ ) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลโครงการ NEC 
 

ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  จ.ขอนแกํน วันที่  15  มีนาคม 
2553 ณ  ห๎องฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนยค์อมพิวเตอร์ มข. 

- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่  25  พฤษภาคม 2553 
ณ  หอ๎งสัมมนา 1 ช้ัน 2 กองการเจ๎าหน๎าที่ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก๎าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม 
THEOS และภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. วันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี
ปริ๊นเซส ขอนแกํน 

นางสาวอมุาพร   ปาลสาร   (พนกังานธรุการ ) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการด๎านการการบริการและบริหารบุคคล 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. ระหวํางวันที่ 15 มีนาคม .- 2 กรกฎาคม 
2553  ณ ตึกเพียรวิจิตร ศูนย์วิชาการและจังหวัดหนองคาย 

- ปฐมนิเทศ “พนักงานราชการใหมํ ปี 2553” 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่  มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553 
ณ  หอ๎งสัมมนา 1 ช้ัน 9 อาคารเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- โครงการ การจัดการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน : การจัดการอพยพหนีภัยจากเหตุ
เพลิงไหม ๎

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 
มิถุนายน 2553  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- อบรมสัมมนา การอุทธรณ์  และร๎องทุกขข์องบุคลากร” 
 

คณะกรรมการอุทธรณ์ร๎องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม มข. วันที ่21 
มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานบริหารงานบุคคล 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่17 มิถุนายน 2553 ณ  ห๎องประชุมสมัมนา 
1 ส านักงานอธิการบดี อาคาร 2 

- อบรมสัมมนา “เทคนิคการยกรํางกฎหมาย”  
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่8 กรกฎาคม 2553 ณ  ห๎องประชุมช้ัน 6 
คณะวิทยาการจัดการ  

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมสัมมนา “การสัมมนาเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแกํน” 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่3 กันยายน 2553 ห๎องประชุมช้ัน 6  
คณะวิทยาการจัดการ  

- อบรม “การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 
1/2553)” 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มข. วันที ่26 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องสมัมนา 1 ช้ัน 9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางสาววาสนา   จงจติกลาง  (นกัวชิาการเงนิและบญัชี) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎ ระเบียบ  ข๎อบังคับส าหรับการปฏิบัติงาน ส านักงานตรวจสอบภายใน มข. วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553  
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ด๎านการเงินและการบัญชีของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินการคลัง ณ จังหวัดชลบุรี 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวสมยงค ์  แหลยํงั  (เจา๎หนา๎ทีบ่รหิารงานทัว่ไป) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการวันที่ 5-9 ตุลาคม 2552 
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวมยิาวด ี  โนนศร ี (เจ๎าหนา๎ทีบ่รหิารงานทัว่ไป) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กองกลาง มข. วันที่ 28  มิถุนายน 2553  ณ  ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวศโิรรตัน ์  กลุวงศ ์(เจา๎หนา๎ทีบ่รหิารงานทัว่ไป) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลโครงการ NEC 
 

ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแกํน วันที่  15  มีนาคม 2553 
ณ  หอ๎งฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวรุํงอรณุ   พกุทอง (นกัวิชาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวผอํงศร ี  เปง้สะทา๎น  (เจา๎หนา๎ทีธ่รุการ) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552 
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 
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- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานด๎านไฟฟ้า 
 

กองอาคารและสถานที่ มข. วนัที่ 7 กนัยายน 2553  ณ ห๎องประชุม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ 

นายสพุนัธ ์ ขนัตา  (พนักงานขบัรถยนต)์ 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- โครงการ การจัดการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน : การจัดการอพยพหนีภัยจากเหตุ
เพลิงไหม ๎

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 
มิถุนายน 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานด๎านไฟฟ้า 
 

กองอาคารและสถานที่ มข. วนัที่ 7 กนัยายน 2553  ณ ห๎องประชุม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ 

นางสาวเสาวลกัษณ ์  ราช า  (นกัวิชาการศึกษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552 ณ 
ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 22 ก.พ.53 ณ ห๎องราชาวดี  ช้ัน 5 
อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม การใช๎ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาดการปฏิบัติงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ  HS05 คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวภนติา   นามพกิลุ  (นกัวชิาการศกึษา) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การพัฒนาตัวช้ีวัดระดับหนํวยงานและระดับรายบุคคล 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องประชุม
ราชาวดี ช้ัน 5  อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี  ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม ก๎าวสูํความส าเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที ่ 25 พฤษภาคม 2553  
ห๎องสัมมนา 2 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 
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นางสาววรรณภา   สดีาพล  (นกัวชิาการศึกษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม  2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที ่5 กมุภาพันธ์ 
2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25.53 I 
ณ ห๎องราชาวดี  ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การสร๎างมนุษยสมัพันธ์และการท างานเป็นทีม 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่  1  มิถุนายน 2553  ณ ห๎องสมัมนา 2 
ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายอนชุา  บุญเสนา  (นกัวิชาการศึกษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ห๎องสมัมนา 2 
ช้ัน 9อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม การใช๎ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาดการปฏิบัติงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ  HS05  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวขวญัจติร   ลอนมา  (เจา๎หนา๎ทีบ่รหิารงานทัว่ไป) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสมัมนา 
2 ช้ัน 9อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม ก๎าวสูํความส าเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที ่ 25 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องสมัมนา 2 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายชาล ี  พรหมอนิทร ์ (นกัวชิาการศกึษา) 
- 1.การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 
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- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวภคปภา   เวชกจิ  (นกัวิชาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 
สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การพัฒนาทักษะการให๎บริการที่ดี 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห๎องสมัมนา 
2 ช้ัน 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนขําวเพื่อการประชาสัมพันธ์และสํงเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร 

งานประชาสัมพันธ์ มข. วันที ่19-20 สิงหาคม 2553 ณ ห๎องประชุม 1 
ส านักงานอธิการบดี 2 

นายพงศศ์ริ ิ   ปรจี ารสั  (นกัวชิาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวขนษิฐา   เสนาขนัธ ์ (นกัวิชาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การแปลงแผนกลยุทธ์สูํการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มข. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25.53 ณ ห๎องราชาวดี  
ช้ัน 5 อาคารศูนย์วิชาการ 

- 3.การใช๎งานระบบฐานข๎อมูลโครงการ NEC 
 

ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแกํน วันที่  15  มีนาคม 2553 
ณ  หอ๎งฝึกอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู๎เครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่2 กรกฎาคม 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 2 
ส านักงานอธิการบดี 1 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายปรชีา  ศรไีชย  (นกัวชิาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมบรรยายธรรม เรื่อง การปลูกฝังจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที ่5 กุมภาพันธ์ 
2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 
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นางสาวนตัถพร   นาทา  (นกัวิชาการเงนิและบญัชี) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎ ระเบียบ  ข๎อบังคับส าหรับการปฏิบัติงาน
ด๎านการเงินและการบัญชีของผู๎ปฏิบัติงานด๎านการเงินการคลัง 

ส านักงานตรวจสอบภายใน มข. วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553  
ณ จังหวัดชลบุรี 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวดารกิา   โนนศร ี (นกัวิชาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- การเพิ่มพูนศักยภาพผู๎รับผิดชอบงานสารบรรณ และพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ” รุํนที่ 2 

กองกลาง มข. วันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ ห๎องมรกต 1 โรงแรม
บุษราคัม จังหวัดขอนแกํน 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองกลาง มข. วันที่ 29  มถิุนายน 2553  ณ  หอ๎งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวเบญจมาศ   เหม็โพธิ ์ (นกัวิชาการศกึษา) 
- การเพิ่มพูนศักยภาพผู๎รับผิดชอบงานสารบรรณ และพัฒนาระบบงานสาร

บรรณ” รุํนที่ 2 
กองกลาง มข. วันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ณ ห๎องมรกต 1 โรงแรม
บุษราคัม 

- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กองการเจ๎าหน๎าที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วันที่  25  พฤษภาคม 2553 
ณ  หอ๎งสัมมนา 1 ช้ัน 2 กองการเจ๎าหน๎าที่ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- โครงการพัฒนาผู๎ปฏิบัติงานด๎านวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี 2553 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มข. ม.สุโขทยัธรรมาธิราช,ม.รังสิต,ม.บูรพา 

- อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กองกลาง มข. วันที่ 29  มถิุนายน 2553  ณ  หอ๎งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร HS 05 คณะมนษุยศาสตร์ฯ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายปยิะพงษ ์   สดีาํง  (นกัวิชาการศกึษา) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายพฤมนต ์  เธยีรศรเีจรญิ  (นกัวชิาการศกึษา) 
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การอบรม/การพฒันาความรูแ๎ละทกัษะในวิชาการและวชิาชีพ หนวํยงานทีจ่ดัอบรม/วนัทีแ่ละสถานที ่

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นางสาวทกัษพร    เวยีงจนัทร ์(นกัวชิาการศกึษา) 

- การวิเคราะห์และสร๎างสรรค์ผลงาน 
 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ณ ห๎องสมัมนา 2 ช้ัน 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู๎เครือขํายด๎านแผน 
 

กองแผนงาน มข. วันที ่2 กรกฎาคม 2553 ณ  ห๎องประชุม 1 ช้ัน 2 
ส านักงานอธิการบดี อาคาร 1 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายปานเทพ   เลีย่วเทยีนไชย (นกัวิชาการศกึษา) 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรม ก๎าวสูํความส าเร็จด๎วยการจัดการเชิงกลยุทธ ์
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที ่ 25 พฤษภาคม 2553  
ห๎องสัมมนา 2 ช้ัน 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางสาววริาภรณ ์  จนัทรสมบตั ิ(นกัวชิาการศกึษา) 

- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาเครือขํายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ วันที่ 12-13 พ.ย.52  
ณ  ศูนย์ซีเบิร์ด  จ.บุรีรัมย์ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

นายทนงศกัดิ ์  พลิาค า  (คนงาน) 
- การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 5-9 ตุลาคม 2552  
ณ ห๎องประชุมดุสิตา และจังหวัดตราด 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการ
วิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สํวนนโยบายและแผน ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553   
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 

- อบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานด๎านการเงิน การคลังและพัสดุ 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

สํวนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
ณ ห๎องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ 
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1) ฐานข๎อมูลบุคลากร 
2) ฐานข๎อมูลรับ-สํงหนังสือราชการ 
3) ฐานข๎อมูลค าสั่งศนูย์บริการวิชาการ 
4) ฐานข๎อมูลการเงนิและพัสดุ 
5) ฐานข๎อมูลรายงานการด าเนนิงานโครงการบริการวิชาการ 
6) ฐานข๎อมูลผูเ๎ข๎าอบรม 
7) ฐานข๎อมูลผูเ๎ชี่ยวชาญ 

 
 

1) มหาวิทยาลัยเว๎ ประเทศสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียตนาม 
2) มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3) มหาวิทยาลัยแหงํชาติประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
4) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแหํงชาติลาว 
5) ส านักบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยบูรพา 
6) ส านักบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหมํ 
7) ส านักวิจัยและสงํเสรมิวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 
8) กรมทหารราบที่ 8 คํายสีหราชเดโชชัย จังหวัดขอนแกํน 
9) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัขอนแกํน 
10) โรงเรียนขอนแกํนพัฒนศึกษา 

 
 

1) กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม  
2) ส านักงานคณะกรรมการขา๎ราชการพลเรือน  
3) องค์การบริหารสํวนต าบลตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

 
 

1) วารสารศนูย์บริการวิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เลํม จัดสงํไปยังหนวํยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกํน และ
หนํวยงานราชการตําง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) จดหมายขาํวรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ ปีละ 24 ฉบับ จัดสํงไปยังหนํวยงานภายในมหาวทิยาลัยขอนแกํน 
3) เว็บไซต์ศูนย์บริการวชิาการ www.uac-kku.com , http://home.kku.ac.th  

ฐานข๎อมลูศนูยบ์รกิารวชิาการ 

บนัทกึความรวํมมอืทางวชิาการ 

ข๎อตกลงการจ๎าง 

การผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

http://www.uac-kku.com/
http://home.kku.ac.th/
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ตลุาคม 2552 

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2552 
ณ เทศบาลต าบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลยนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ น าโดย ผศ.ดร.ฐิรชญา มณี
เนตร  ร่วมวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจ
โฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุม
มณี เทวา ศูนย์บริการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง มข. ร่วมปรึกษาหารือนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน โครงการ “มข. อยู่ดีมีสุข”  
 

        เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 
2552 คณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 
น าโดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ 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 ประจ าปี 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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  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 
ศูนย์บริการวชิาการ รวมพลังเพ่ือ
สร้างสรรค์ทีมงาน น าทีมโดย  
รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวชิาการ และบุคลากร 
ประชุมเชงิปฏิบัติการ และฟงัการ
บรรยายพิเศษโดย อาจารย์วิบูลย์ 
พลพบู วิทยากรด้านการจัดการการ
พัฒนาทีมงานและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

     ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการ
พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย  มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  จัดอบรมพยาบาลวิชาชีพหลักสูตร “การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกสู่ความเป็นเลิศ”  
ณ โรงแรมพัทยาการ์เดน้  จ. ชลบุร ี 

ตลุาคม 2552 
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พฤศจกิายน 2552 

     เมื่อวันที ่6 พฤศจิกายน 2552  
ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุร ีรศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ น าคณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการเขา้หารือ
กรอบความร่วมมือกับส านักบริการวชิาการมหาวิทยาลัย
บูรพา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และปรึกษาหารือ
แนวทางความร่วมมือในการให้บริการวิชาการถา่ยทอด
เทคโนโลยีแก่สงัคมและชุมชน ในลักษณะของเครือข่าย 
สามารถพัฒนาไปสู่การท าบันทึกความเขา้ใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) 
ต่อไปในอนาคต 

 
 

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยว
ข้าวนานาชาติ ปี 2552 น าโดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร       
ร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ ปี 2552 และร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยว
ข้าว ณ แปลงนาชาวนาโดยมี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยนักศึกษาจาก สปป.ลาว เวียตนาม ญี่ปุ่น สวีเดน เกาหลี 
ฯลฯ  ณ หมู่บ้านนาพิพาน ต าบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย   



 
 

                   รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 76 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                        
   

  

        

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤศจกิายน 2551 

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ ศาลากลาง  
จ.เลย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
ได้น าคณะผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบนายพรศักด์ิ เจียรณัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย เพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
และหารือการด าเนินการโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีงบประมาณ 2553  

   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ  
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ได้พบปะ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการและประชาชน ในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง
ใหม่ในจังหวัดหนองบัวล าภู ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง อ.นาวัง 
และ เทศบาลต าบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของไทย  ลอยกระทงประจ าปี 2552 ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล จากการประกวดกระทงใหญ่ ประเภท
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://home.kku.ac.th/uac/logo-uac-20year.gif&imgrefurl=http://uac.kku.ac.th/metamorph_grass/index.html&usg=__IiRZcuMr4dFL7mgLWxo2gtI7_Qw=&h=884&w=1280&sz=132&hl=th&start=6&um=1&tbnid=pnCNH2o_9se2lM:&tbnh=104&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&rlz=1R2MOOI_enTH336&sa=N&um=1


 
 

                   รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
                
   
 

 

ศนูยบ์รกิารวชิาการและมหาวทิยาลยัชัน้น าจบัมอืท างานเพื่อสงัคม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนัวาคม 2553 

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ ร.ร.พิมายสามัคคี 1 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ศูนย์บริการวชิาการ จัดพิธีเปิดโครงการ“เปิดโลกวิชาการ สู่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ปี 2553 โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณภักดี 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด 
 

    โครงการฯได้ด าเนินการด้วยความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มข . หน่วยงาน
ราชการใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  

 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ส านักวิจัยและส่ง เสริม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จับมือท างานเพ่ือสังคม  
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding: MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมัณฑเลย์ 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ธนัวาคม 2553 

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ  
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณะ เข้าพบนาย
สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดนองบัวล าภู  
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือขออนุญาตด าเนิน
โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเ พียง ประจ า ปี
ง บป ร ะ ม าณ  2553 ณ เท ศบา ลต า บล ย า ง หล่ อ  
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู  

      เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ สถานกงสุล
ใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัด
ขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการ โดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรเข้า
เยี่ยมคารวะ ท่านสีสวาท ดลลาวันดี กงสุลใหญ่ สปป.ลาว 
และอวยพรปีใหม่ 

       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง
สรัสจันทร ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ ณ ภัตตาคาร
มังกรหลวง รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ คณบดี คณะผู้บริหารจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทีมผู้บริหาร
ศูนย์ฯ และบุคลากร ร่วมท าบุญวาระครบรอบ  
20 ปี และต้อนรับปีใหม่ 2553  
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        เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ศูนย์บริการวิชาการ น าโดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ คณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ได้น าต้นหม่อนเข้าเยี่ยมคารวะและ อวยพรปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ 
ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะต่างๆ 
 

ธนัวาคม 2553 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2552 ศูนย์บริการวิชาการ 
ร่ ว มกั บ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  เ ปิ ด 
“โครงการอบรมพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียน” ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง 
จ.หนองคาย  
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เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553 ศูนย์บริการ
วิชาการ โดยการน าของ รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ พร้อม ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูล-
พิพัฒน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์, ผศ.น.สพ.ดร.
คณิต ชูคันหอม รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ และบุคลากร 
ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือกับ ท่านค าสว่าง สมบูน
ขัน ผู้อ านวยการโรงเรียนกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาวและทีม
ผู้บริหาร 

     เมื่อวันที  27 มกราคม 2553 
ณ ห้องประชุมมณีเทวา ศูนย์บริการวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ .ดร.อ านวย ค าต้ือ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และท่าน
ค าสว่าง สมบูนขัน ผู้อ านวยการวิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ จ าปาสัก (ส.ป.ป.ลาว) 
ได้ลงนามความร่วมมือด้านการบริการ
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 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด "โครงการอบรม
พัฒนาครู พ่ี เ ลี้ ย ง เ ด็ ก ก่ อ น วั ย เ รี ย น  รุ่ น ที่  2"  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม อ.พระยืน จ.
ขอนแก่น และวันที่ 30 มกราคม 2553 พิธีเปิด 
"โครงการอบรมพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 
3" ณ เทศบาลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยของศูนย์บริการวิชาการ 

มกราคม 2553 
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     ระหว่างวันที่ 22-24 
มกราคม 2553 ศูนย์บริการ
วิชาการ จัดอบรมหลักสูตร 
“ก า รป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ พัฒน า
คุณภาพการดูแลผู้ ป่วยภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉินโรคหัวใจและ
ทรวงอก” มุ่งเน้นการเผยแพร่
แนวความคิด ความรู้ความ
เข้าใจประสบการณ์และแนวทาง
ในกา ร พัฒนา คุณภาพกา ร
พยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ 
ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ 
จังหวัดเชียงใหม่  

      ระหว่างวันที่ 30-31
มกราคม 2553 ณ โรงแรม
พร พิ ง ค์  ทา ว เ วอ ร์  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ศูนย์บริการวิชาการ  
จัดอบรมหลักสูตร Risk 
Management: การบริหาร
ความเสี่ยง ในการปฏิบั ติการ
พยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 9  
 

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

      เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ 
หอประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ต.รังกาใหญ่ 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการวิชาการ 
ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสร้างรายได้สู่
ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553    
 

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2553 ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชร
รัตน์การ์ เดน อ. เมือง จ . ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย-
ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม
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”  

กมุภาพนัธ์ 2553 
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     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553  
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น  
รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ 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  
“นักบริหารระดับช านาญการ/ช านาญงาน” 
(นบช.) กรมสรรพากร รุ่นที่ 8/2553 
โดยมี ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร กล่าว
รายงาน 
 

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

กมุภาพนัธ ์2553 
 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหาร
ราบที่ 8 ครบรอบ 30 ปี กรมทหารราบที่ 8 ได้มอบโล่ขอบพระคุณแก่ศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมทหารราบที่ 8 
มาตลอด  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม  รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  
ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เป็นผู้แทนของศูนย์บริการวิชาการเข้ารับมอบโล่ จาก  
พล.ท.วีร์วลิต  จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2  
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     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ร่วมเปิดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนคนหนองคาย ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย เพ่ือเป็นการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพในพ้ืนที่ต าบลหนองกอมเกาะ ต าบลสระใคร ต าบลเมืองหมี และต าบลปะโค  

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยา-
ศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาประเทศให้
สามารถด ารงอยู่อย่างมั่นคงส่งเสริมการเรียน
การสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในพ้ืนที่เทศบาล ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา นายอโณทัย ค ามกุล 
นายอ าเภอพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 24 
ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 เทศบาล  
ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
 

มนีาคม 2553 
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 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านกง 
(ประชานุกู ล ) อ า เ ภอหนอง เ รือ จั งหวัดขอนแก่น  
รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
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 แพท ย์  
ครั้งที่ 6 เพ่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นการฝึกทักษะด้านวิชาชีพทางสัตวแพทยศาสตร์ของ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

       เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแก่นอนิน์ จงัหวัดขอนแก่น สมาคมสื่อมวลชนจงัหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน  
“12 ปี แห่งการสร้างสรรค์ วันสื่อมวลชนขอนแก่น” โดยมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอยา่งคับค่ัง  

มนีาคม 2553 
 

       เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2553 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่, ม.บูรพา และ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ม.แม่โจ้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและทีมงานให้แก่บุคลากรทางด้านกสิกรรม สปป .ลาว โดยมีผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรม  
จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ ทั่วประเทศ สปป. ลาว 
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           เ มื่ อ วั น ที่  23 เ มษายน 2553  
ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครล าปาง จังหวัด
ล าปาง ศูนย์บริการวิชาการ จัดพิธีเปิดโครงการการ
อบรมพัฒนาความรู้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ศูนย์บริการวิชาการจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ไทย อวยพรปีใหม่แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมใจเริ่มสิ่งดีๆ ซึ่งงานนี้น า
โดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

เ มื่ อ วั น ที่  28-30เ ม ษ า ย น  2553 
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธี
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาภายใต้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สู่การจัดท าแผนการเรียนรู้”  
ณ ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ  
 

เมษายน 2553 
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    เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2553 ณ เทศบาลต าบลนาอ้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ 
“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”  
 

พฤษภาคม 2553 
 

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ณ 
กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย 
จั งหวั ด ขอนแก่ น ศูนย์ บริ กา ร วิ ช ากา ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมทหาร
ราบที่ 8 จัดโครงการ “ค่ายอุดมการณ์ ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์”  

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.อุดม พอนค าเพ็ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
สปป.ลาว และรศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน 
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       เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2553 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล าภู 
รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผอ.ศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม
อาจารย ์ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ดวง
จันทร์ นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เ ข้ า พบ น ายสมศั ก ดิ์  สุ ว ร รณสุ จ ริ ต  
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือร่วม
หารือการออกแบบตราสินค้าพ้ืนเมือง  

     เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล 
ยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภูศูนย์บริการวิชาการ  
น าองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาและกบลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

พฤษภาคม 2553 
 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2553 รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ  ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในโอกาสเปิดอาคารใหม่ 

   เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 5253 ณ วัดสระโนน ต.ขามป้อม 
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ศูนย์บริการ
วิชาการน าโดย รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยครอบครัว ร่วม
ท าบุญและทอดถวายผ้าป่ากล้วยไม้ มีประชาชนและบุคลากรส่วน
ราชการต่าง ๆ ท่ีมีจิตศรัทธาร่วมท าบุญในครั้งนี้จ านวนมาก   
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    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี 1  
ต.รังกาใหญ่ อ .พิมาย จ .นครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยศูนย์บริการวิชาการ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ เทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ จัดออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยมี ผศ .
นพดล มีไชยโย รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร เป็น
ประธานเปิดโครงการ  

      เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2553 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวแขนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น” พร้อม
บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการใช้พลังงานทดแทนแห่งโลกอนาคต” ให้แก่ผู้น าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก 

 

มถินุายน 2553 
 

     วันที่ 16 มิถุนายน 2553 นายสุรัตน์ เจียมเลิศวิวัฒน์ 
ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)
รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผ.อ.ศูนย์บริการวิชาการ และนายมนพ สกล
ศิลป์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ร่วมกันลงนาม
บั นทึ ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  โดยมี น า ง ป ระ ภ าพร ส า เ รี ย ง จิ ต ต์  
รอง ผอ.สพท.ขก.เขต 1 และผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการ
สถานศึกษา ผู้น าชุมชน นักเรียน และบุคลากรของทั้งสามสถาบัน 
ร่วมเป็นสักขีพยาน 

      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการและเป็นเครือข่ายการบริการวิชาการต่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจ านวนมาก 
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มถินุายน 2553 
 

2 ทศวรรษ  ศูนยบ์ริการวิชาการ มข. ศูนยบ์ริการชั้นน าของไทย 

ศูนย์บริการวิชาการได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 20 ปี ศูนย์บริการวิชาการ มข. หัวข้อเรื่อง “ขุมปัญญา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาสังคมตามรอยพระราชด าริ” 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
สังคมไทยตามรอยพระราชด าริ” โดยท่าน ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ช่วงบ่ายมีการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางการบริการ
วิชาการ ในทศวรรษหน้า” ซึ่งผู้ร่วมอภิปรายเป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ รศ.สุรพล นธการกิจกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ ส านัก
บริการวิชาการ มช. คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ผู้แทนปราชญ์ชาวบ้าน คุณก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาอ้อ จ.เลย คุณ
อนุกูล สีชมภู ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พญ.ทานทิพย์ ธ ารงวรางกูร ผู้แทนภาคประชาชน รศ.
ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข.และอาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เป็นผู้ด าเนิน
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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       วันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ วัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง 
ต .ศิ ล า อ . เ มื อ ง จ . ขอนแก่น  เครื อข่ า ยสภากาแฟ น า โดย        
พ.อ.กนก ภู่ม่วง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 8 รศ.อ านวย ค าต้ือ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ ผอ.ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ภาค 4 ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น และผู้อ านวยการ
โรงเรียนสีหราชเดโชไชย ร่วมประชุมหารือความต้องการของชุมชน  

       วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี  
ปริ๊ น เ ซ ส  จั ง ห วั ด ข อน แ ก่ น  ร ศ . ด ร . อ า น ว ย  ค า ต้ื อ             
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับ
ช านาญการ/ช านาญงาน”  ส่วนใหญ่เป็นนักบริหารจาก
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมี ท่านศุภกิจ ริยะการ 
สรรพากรพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารศูนย์บริการ
วิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้ด้วย 

 

มถินุายน 2553 
 

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลขามป้อม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บ ริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเลี้ยงปลาและกบลงพื้นที่ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ศูนย์บริการวิชาการ 
ประชุ ม เ พ่ื อ รั บฟั ง ข้ อ เ สนอแนะจ ากภาคประช า ชน 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
สื่อมวลชน โดยมี รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ   ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธาน 
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    เ มื่ อ วั น ที่  9-11 ก รก ฎ าคม  2553 ณ โ ร ง แ ร ม เ ซ็ น ท า ร่ า  
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานีศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร 
“การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
โรคหัวใจและทรวงอก” รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ  
 

       เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ   
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มข .   
โดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานพิธี 

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนล าน้ าพอง  
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่นศูนย์บริการวิชาการ  จัดโครงการ “ค่าย
อุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” รุ่นที่ 5 เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์ในความ
รักชา ติ ศาสน์ กษัตริย์  รวมทั้ ง การสร้ า งความสัม พันธ์อันดี ในหมู่
ข้าราชการ ครอบครัว และเยาวชน  
 

กรกฎาคม 2553 
 

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
รังกาใหญ่ อ. พิมาย จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และลดรายจ่าย ภายใต้โครงการชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพ่ือเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย”  
 
 



 
 

                   รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2553                                  หน้า 93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       

                                                   

       

 

 

 

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมราชาวดี รี
สอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  
ไตรรัตนศิริชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี  ร ศ . อ นั น ต์  พ ล ธ า นี  คณ บ ดี ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร. อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกันแถลงข่าวการจัด งานแสดง
เทค โน โ ลยี  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์  แ ล ะภู มิ ปัญญาท้ อ ง ถิ่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2553   

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ณ โรง เรียน
หนองคายวิทยาคาร อ า เภอเมือง จั งหวัดหนองคาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จัดพิธีปิดโครงการ “การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่านปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 4” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม 
รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายกิจการพิเศษ ให้
เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการ  

กรกฎาคม 2553 
 

     ศูนย์บริการวิชาการได้รับการประเมินในระดับ
“ดีเด่น” 2 ปี ซ้อน โดยคณะกรรมการส่งเสริมและ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเข้าตรวจเยี่ยม
คณะ/ หน่วยงาน เพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้
ระบบบริหารผลงาน(PMS) ผลการประเมิน มี 4 
ระดับ คือ ดีเด่น ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ซึ่ง
ศูนย์บริการวิชาการได้รับการประเมินในระดับ“ดีเด่น” 
2 ปี ซ้อน คือ ปี พ.ศ. 2552 คะแนน 3.54  
ปละในปี พ.ศ. 2553 คะแนน 3.80 
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     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ศูนย์บริการวิชาการ ด าเนินการ
จัดสอบภาคความรู้ความสารถทั่วไป (ภาค ก.) ให้กับส านักงาน ก.พ.  
มีผู้เข้าสอบจ านวน 40,000 คน ประกอบด้วยระดับ ปว.ช. ปว.ส./
ปว.ท. ปริญญาตรีและปริญญาโท 

        เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์บริการวิชาการ จัด
อบรมหลักสูตร “Risk Management: การบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ” รุ่นที่ 10 โดยมี รศ.ดร.อ านวย 
ค าต้ือ เป็นประธานในพิธีเปิด  

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ร่ ว ม กั บ แผนก
ศั ล ย ก ร ร ม แ ล ะ อ อ ร์ -โ ธ ปิ ดิ ก ส์  คณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธี
เปิดโครงการ “การฝึกทักษะการดูแลตนเอง
ในการเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรี
ไทย” ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า 
กระเสริม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น  

พฤษภาคม 2553 
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เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ .นพดล มีไชยโย รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์ฯ และนายธวัช รัตนมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร เข้าร่วม
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2553”  

       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ วัด
สระโนน ต.ขามป้อม อ .พระยืน จ .ขอนแก่น 
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ร่ ว ม กั บ  คณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด
โครงการ “ทันตกรรมพระราชทาน” มีผู้รับบริการ
จ านวนกว่า 600 คน 

       ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2553                
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ศูนย์บริการวิชาการ 
ร่วมกับ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรม 
“ยุทธศาสตร์การท างานให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40  

สงิหาคม 2553 
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       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553         
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคาร 01  
ศูนย์บริ การวิ ชาการ น า โดย รศ .ดร .
อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วม
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมรา
ชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 
เ พ่ือน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน เนื่อ ง ในวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

ระหว่ า ง วั นที่  16-18 สิ งหาคม 2553 ณ อุ ทยาน เทค โน โลยี ก า ร เ กษตร คณะ เ กษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดงานแสดงเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2553 (KKU Technology Innovation and local wisdom 2010) 
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นเลิศด้านวิชาการ การน าองค์ความรู้จากผลการค้นคว้าวิจัย สิ่งประดิษฐ์ด้านต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัยไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สงิหาคม 2553 
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     วันที่  26-27 สิงหาคม 2553 ศูนย์บริการ
วิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 ให้บุคลากรทางการ
พยาบาลทั่วทุกภูมิภาค จ านวน 140 คน ณ โรงแรมพูล
แมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น โดย รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  เป็นประธานเปิด 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนนาแห้ว
วิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการ 
“ค่ายอุ ดมการณ์  ชา ติ ศาสน์  กษัตริ ย์ ” รุ่ นที่  10  
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการ
วิชาการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนมอบเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว 
หนังสือและสิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ให้กับมณฑล
ทหารบกที่ 24 เพ่ือส่งมอบให้เด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร  

      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
ร่วมผลักดันความส าเร็จของโครงการต้นกล้าอาชีพ ซึ่งเริ่ม
ด าเนินการฝึกอบรมต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 

สงิหาคม 2553 
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       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชมุมณเีทวา ชัน้ 5 ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ
ด าเนนิการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าศนูย์ฯ ครั้งที่ 2/2553 โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม   

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมอุดรแอร์พอร์ท 
จ.อุดรธานี รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย
เชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ในการอบรมครั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข .  
นายบุญเลื่ อน บุบผา รองหัวหน้าการกระทรวงแถลงข่าว 
และวัฒนธรรม สปป.ลาว ร่วมการปาฐกถาพิเศษด้วย 

สงิหาคม 2553 
 

     กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งต้ังให้ รศ.ดร.
อ านวย ค าต้ือ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ เป็นคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ก.ก.จ.) 
ประจ าปีงบประมาณ  2553 หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมิติ ตัวชี้วัด และเกณฑ์คะแนนประเมินแล้ว
รายงานผลการประเมินให้ ก.ก.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2553 มี นายศักดา  อ้อพงษ์ เป็นประธาน นายก อบจ., ปลัด
จังหวัด, รศ.ดร.ศิวะศิษย์  ช่ าชอง, รศ.ดร.อ านวย  ค าต้ือ เป็นอนุกรรมการและมี
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.อ านวย  ค าต้ือ ได้รับแต่งต้ัง
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (ปี 2551 และ 2553) ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
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     เมื่ อวันที่  17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์
บ าบัดรักษายาเสพติด ภาค 4 ศูนย์บริการวิชาการ 
ร่วมกับ กรมทหาราบที่ 8 ศูนย์บ าบัดและรักษายา 
เสพติด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กทช. เขต 6 ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น และการบินไทยสาขาขอนแก่น ร่วมประชุมสภา
กาแฟ โดยมี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพ
ร่วม 

เมื่อเช้าวันที่ 24 กันยายน 2553 เนื่องในวันมหิดล ณ  
พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.อ านวย  ค าต้ือ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นพดล มีไชยโย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และ
นายธวัช  รัตนมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการฯ ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวง
มาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก เพ่ือน้อมร าลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับ
การถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย" 
 

กนัยายน 2553 
 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ศูนย์บริการวิชาการ 
ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2553   
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    เมื่อวันที่  22  กันยายน  2553 ศูนย์บริการ
วิชาการ และ ศูนย์พัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ความพร้อมของผู้ประกอบการ และเพ่ือรองรับการ
เ กิ ด ขึ้ น ขอ งประ ชาคม เศรษฐกิ จ อา เซี ยน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในปี 2558    
 

     เมื่อวันที่  27-28  กันยายน 2553 ณ เทศบาลต าบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทศบาลต าบลนาอ้อ พัฒนาชุมชนจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย พร้อมกันนี้ศูนย์บริการวิชาการ และเทศบาลต าบลนาอ้อ จึงมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานโดย ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2554-2556 และ
ประชุมระดมสมองเรื่อง “การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”  

กนัยายน 2553 
 



 
รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ 2553 

ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

คณะผูจ้ดัท า   

ที่ปรึกษา รศ.ดร.อ านวย ค าต้ือ ผู้อ านวยการศนูย์บริการวิชาการ 

 ผศ.นพดล  มีไชยโย รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร 

 ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนและพัฒนาคุณภาพ 

 ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองผู้อ านวยการฝา่ยกิจการพิเศษ 

 นายพิชัย เล่งพานิชย ์ เลขานุการศนูย์บริการวิชาการ 

 นายธวัช รัตนมนตรี 
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 

ผู้ช่วยเลขานุการฝา่ยบริหาร 
ผู้ช่วยเลขานุการฝา่ยวิชาการ 
 

แหล่งข้อมลู น.ส.ประภาพร ป่ินใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 

 นางสาวชลาลัย วานมนตร ี หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 

 นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิร ิ หัวหน้าส่วนคลงั 
 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู นางวิภาดา มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

 นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ออกแบบกราฟิก นายประหยัด สืบเมืองซา้ย นักสารสนเทศ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ นายธวัช  รัตนมนตร ี หัวหน้ากลุม่ภารกิจอ านวยการ 

 นางวิภาดา มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 

เผยแพร่ ธันวาคม 2553  

 
 
 
 
 
 
 

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