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ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  มี บ ท บ า ท แ ล ะ 
ภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการสังคม ได้แก่ การจัดการอบรม ประชุมสัมมนา การจัด
นิทรรศการ  ตลอดจนการบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้ขยายการให้บริการไปยังประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง ศูนย์บริการวิชาการ ได้วางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิดจากแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ โดยมี     
กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ มน้้ า โขง และ ในการด้าเนินงานในรอบ        
ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ศูนย์บริการวิชาการได้ด้าเนินโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของศูนย์บริการวิชาการ 
เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ข้อ คือ       
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น้า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  และกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ  และ
เพื่อให้การด้าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตรง
ตาม นโยบาย เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการด้าเนินงานภายในศูนย์บริการวิชาการ
ได้แบ่งส่วนราชการภายใต้ส้านักงานอ้านวยการออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจ
อ้านวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ วางแผนและติดต่อประสานงานรวมทั้ง
สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย        
2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  มีหน้าที่ในการจัดท้าหลักสูตรอบรมมาตรฐาน และด้าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ  

รายงานผลการด้าเนินงานฉบับนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด้าเนินงานและ
กิจกรรมที่ส้าคัญของศูนย์บริการวิชาการ ประจ้าปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน้าไปใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงต่อไป 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้านวย  ค้าตื้อ) 
         ผู้อ้านวยการศูนย์บริการวชิาการ 
                                                   พฤศจิกายน 2554 
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 เป็นรายงาน 

ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งพัฒนาประชากร
ของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไปตามความ
ต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน และในปีงบประมาณ 2554 นี้  ศูนย์บริการวิชาการ
ได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้น 135 โครงการ โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 61,778,222.46 บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบ
หกสตางค์) ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 747,424 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับร้อยละ 86.10 
แยกออกเป็น งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ  ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 34 โครงการ  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 44,934,422.46 บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) 
จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 2,900 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.75 และงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  จ านวนทั้งสิ้น 
101 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 16,843,800 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อย
บาทถ้วน) จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 744,524 คน ความถึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 82.44  

ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการ  ได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
ทั้งด้านการจัดฝึกอบรม การบริการวิชาการและข่าวสาร การให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  การสร้างเครือข่ายการบริการแก่ชุมชน การบริหารจัดการความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ แก่ภาครัฐและภาคเอกชน  และเพ่ิม
รูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และมีการพัฒนารูปแบบการ  
จัดฝึกอบรมแบบทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งมีแผนการพัฒนาการใช้สื่อบริการชุมชนในรูปแบบต่างๆ   
โดยศูนย์บริการวิชาการมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม  
ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Core Business) การให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า เป็นการให้บริการ
วิชาการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2) การให้บริการวิชาการแบบ
ไม่มุ่งผลก าไร 3) การให้บริการวิชาการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งภารกิจที่ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอกที่ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ  2554   
ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ  
ทุกคนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ภารกิจหลักด้านบริการวิชาการ 
แก่สังคมประสบความส าเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้  



 
 

 
รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   
รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ 

คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายธนิตศักดิ ์บุญกมลศรีศักดิ ์
ผู้อ านวยการ 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 

นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 

   
นายประวิทย ์อนันตวราศิลป ์

อดีตคณะบดีคณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายบุญเลิศ บูรณศักดา 
อดีตประธานหอการค้าจังหวัด

ขอนแก่น 

นางชาลอต  โทณวณิก 
ผู้อ านวยการส านกัสื่อสารองค์กร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

   
พันเอกกนก ภู่มว่ง 

ผู้บังคับการกรมทหารราบที ่8 
นายสามารถ  อังวราวงศ์ 

อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม 
 จังหวัดขอนแก่น 

นางเพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
อดีตนายกสมาคมพยาบาลโรคหวัใจ 

และทรวงอก (แห่งประเทศไทย) 
กรรมการและเลขานุการ   

     

 
 
 
 

 

 

     รศ.ดร.อ านวย  ค าตือ้ 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 

  

   

คณะกรรมการประจ าศนูย์บริการวิชาการ  



 
 

 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 

   
รศ.ดร.อนันต์ พลธานี 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน  

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศร ี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รศ.มันทนา สามารถ  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
  

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์

 

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  
ผู้จัดการโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าร ิ

 

  

ดร. สุรพล แสนสุข 
ผู้อ านวยการวิทยาเขตหนองคาย 

  

กรรมการและเลขานุการ   

   
รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ 

ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 
รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 

รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

ฝ่ายบริการ 

คณะกรรมการบริการวชิาการ 



 
 
 
 

  
ผศ.กมล อนวัช 

ประธานกรรมการ 
ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม 
รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

  

ผศ.สินทร ศิลา            รศ.อัมพน  ห่อนาค รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร 
 
 
 
 

 
  

อ.อภิวัฒน ์กัณวเศรษฐ นายสมนึก ปิ่นทอง รศ.พิศาล  ศิริธร 

 

  

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม   
กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
น.ส.ชลาลัย วานมนตรี น.ส.เบญจมาศ เห็มโพธิ ์

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 



 

 

 

   
น.พ.อิสระ เจียรวริิยะบญุญา พญ.ทานทิพย์ ธ ารงวรางกูร เภสัชกรนิพนธ์ พิทยาวุฒิวินิจ 

 

 

 
 
 
 
 

 
นายเมืองแมน  เทพาจันทรักษ์    นายสุเทพ ทวะล ี นายส าราญ  โยทองยศ 

 

   
นายไมตรี  วิริยะ นายประเสริฐ  เอี่ยมสนิทอมร นายสุรินทร์ หว่างจิตร 

 

 
 
 
 
   

นายเทิดศักดิ์  ธรรมขันต ์ นายสุพัฒ วงษ์โก นางเนตรชนก ไชยาค า 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการภาคประชาชน 



 
 
 
 
 

 
รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ 

ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ 

                    
ผศ.นพดล  มีไชยโย   รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม 

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ฝ่ายอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
ฝ่ายบริการ 

        
นายพิชยั เล่งพานิชย ์

เลขานุการศูนย์ฯ 
นายธวัช  รัตนมนตรี   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่าย

บริหาร 

นายบุญญฤทธิ ์สมบัติหลาย   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ 

นางพัชลีย์กานต ์ประภาธนาสิริ 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลัง 

และแผน 

                                      
           นายธวัช  รัตนมนตรี 

               หวัหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
         น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
       หวัหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ 
(วาระการด ารงต าแหน่ง 8 มีนาคม 2554 ถึง 7 มนีาคม 2558) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ปรัชญา/ปณิธาน 

   ศูนย์บริการวิชาการ เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆ 

เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน 

 

ค าขวัญ 

“ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ” 

วิสัยทัศน ์

เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอา

นวัตกรรมและผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 

(Researched based university) ร่วมกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ

ร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและ

ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 

 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้ าโขง 

  เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน 

การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคมและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

  ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็น

แบบอย่างที่ดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้ เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม  

(Social laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย  

 สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครั ฐ

สถาบันการศึกษา  เอกชน องค์กรเอกชน  เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการ 

วิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 





ความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตาม
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และสถานที่ท าการ
ถาวรตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินงานมาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา 
และจากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการที่ยาวนาน ศูนย์บริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งม่ันที่จะพัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า กอปรกับนโยบายผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะ
น าพาศูนย์บริการวิชาการให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ยึดมั่น
การส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่างๆตามนโยบายแ ละสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 

            
 

วัตถุประสงค ์
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพ่ือจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและ
วิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ 
                     ให้บริการแก่ชุมชน 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
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1. ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ  
     มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงาน

และวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงาน  
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมต่างๆ การบริการด้าน
คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ   
     มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละ
ข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 

 
 

การแบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ 
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- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ  

- หัวหน้าส่วนคลัง  

- หัวหน้าส่วนพัสด ุ

- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ  

- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 

- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 
- หัวหน้าส่วนควบคุมคณุภาพการศึกษา 
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ ์ 

-  หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ 

-  หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม 

 

 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

 

ผช.เลขานุการฝ่ายบริหาร 

 ผช.เลขานุการฝ่ายวิชาการ 

 ผช.เลขานุการฝ่ายคลังและพัสด ุ

 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 

เลขานุการศูนยบ์ริการวชิาการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายอ านวยการ 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
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1. ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ  

 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งการติดต่อประสานงาน
และวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงาน  
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมต่างๆ การบริการด้าน
คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ   

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละ
ข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น 

 
 
 
 

การแบ่งส่วนราชการภายใต้ส านักงานผู้อ านวยการ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ผู้บริหาร 

1.  รศ.ดร.อ านวย   ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ 

2.  ผศ.นพดล   มีไชยโย รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายอ านวยการ คณะศึกษาศาสตร์ 

3.  รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

4.  ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริการ คณะวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการ 

5.  นายพิชัย   เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ ส านักงานผู้อ านวยการ 

6.  นายธวัช   รัตนมนตร ี ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายบริหาร กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

7.  นายบุญญฤทธิ ์  สมบตัิหลาย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายวิชาการ กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

8.  นางพัชลีย์กานต ์ ประภาธนาสริ ิ ผูช้่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายคลังและพัสดุ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

9.  นางสาวเดือนเพญ็ดาว   ชิวพิมาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบรกิารวิชาการ กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

10.  นางเอื้องฟ้า   วรรณสิทธ์ิ หัวหน้าสว่นบริหารและธุรการ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

11.  นางประคอง   เชียงนางาม หัวหน้าสว่นพัสด ุ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

12.  นางสาวประภาพร  ปิ่นใจ หัวหน้าสว่นนโยบายและแผน กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

13.  นายประภาพรณ ์  ขันชัย หัวหน้าสว่นประชาสัมพันธแ์ละโสตทัศนปูกรณ์ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 

14.  นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล หัวหน้าสว่นควบคุมคุณภาพการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

15.  นางสาวลลดา  สินธุพันธ ์ หัวหน้าสว่นบริการวิชาการ กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

16.  นางสาวชลาลยั วานมนตร ี หัวหน้าสว่นติดตามและประเมินผล กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 

17.  นางวิภาดา  มีแวว หัวหน้าสว่นสารสนเทศ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

18.  นาย ปานเทพ เลี่ยวเทียนไชย หัวหน้าสว่นบริการฝึกอบรม กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

19.  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

20.  นางรชตวรรณ    พรมภักด ี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

บุคลากรศูนย์บริการวชิาการ 
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พนักงานราชการ 

21.  นางสาวอุมาพร   ปาลสาร พนักงานธุรการ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

ลูกจ้างประจ า 

22.  นางส าเนียง   สมภาร พนักงานพิมพ์ดีด   กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได ้

23.  นางสาวเสาวลักษณ ์  ราช า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

24.  นางสาวมิยาวด ี  โนนศร ี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

25.  นางสาววาสนา   จงจิตกลาง นักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

26.  นางสาวผ่องศร ี  เป้งสะท้าน เจ้าหน้าทีธุ่รการ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

27.  นายสุพันธ ์   ขันตา พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

28.  นางสาวสมยงค์  แหล่ยัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 

29.  นายพฤมนต ์ เธียรศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

30.  นางสาวขวัญจิตร    ลอนมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

31.  นางสาวภนิตา   นามพิกุล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

32.  นางสาววรรณภา   สีดาพล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

33.  นายอนุชา   บุญเสนา นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ 

34.  นายพงษเ์ทพ  พระคุณ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

35.  นางสาวภคปภา   เวชกิจ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

36.  นายชาล ี  พรหมอินทร ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

37.  นางสาวขนิษฐา   เสนาขันธ ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

38.  นางสาวดาริกา  โนนศร ี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

39.  นางสาวเบญจมาศ เหม็โพธ์ิ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

40.  นางสาวนายอโณทัย ใจป้้า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

41.  นางสาวกรกมล บุตรดีวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญช ี กลุ่มภารกจิอ านวยการ 

42.  นายทนงศักดิ์   พิลาค า คนงาน กลุ่มภารกจิอ านวยการ 
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กราฟแสดง : อัตราสว่นบุคลากร 

กราฟแสดง : อัตราส่วนการศึกษาของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 
คน 9% 

ปริญญาตร ี25 คน 
 60% 

ปริญญาโท 10 คน  
24% 

ปริญญาเอก 3 คน 
 7% 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

4 คน, 10% 

9 คน, 22% 

1คน, 2% 

3 คน, 7% 
4 คน, 10% 

1 คน, 2% 

6 คน, 14% 

14 คน, 33% 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
งบประมาณ 
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงิน
รายได ้
พนักงานราชการ 

รวมทั้งสิ้น 42 คน 
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1. งบประมาณแผ่นดิน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) ศูนย์บริการวิชาการ 
มีงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการภายใน และด าเนินการโครงการบริการวิชาการ และงบประมาณคงเหลือเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมในปะงบประมาณ 2555 โดยแยกออกได้ดังนี้ 

ประเภทของเงินงบประมาณ งบท่ีได้รับจดัสรร รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละเงิน
คงเหลือ 

1.งบด าเนินงาน         

1.1 งบบุคลากร 4,300,740.00 4,300,740.00 0 0 

1.2หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ     0 0 

     ค่าตอบแทน 18,250.00 18,250.00 0 0 

     ค่าใช้สอย 135,561.86 135,427.66 134.2 0.1 

     ค่าวัสด ุ 185,574.84 185,574.24 0.6 0 

     ค่าสาธารณูปโภค 159,613.30 151,247.30 8,366.00 5.24 

รวม 499,000.00 4,791,239.20 8,500.80 1.70 

2. งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2554 

    2.1 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 800,000.00 731,508.71 68,491.29 8.56 

    2.2 โครงการอ านวยการและบริหารจดัการ 3,000,000.00 2,195,699.62 804,300.38 26.81 

    2.3.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
ประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 

400,800.00 69,162.00 331,638.00 82.74 

    2.4.โครงการแสดงเทคโนโลย ี สิ่งประดิษฐ ์ 1,000,000.00 769,352.46 230,647.54 23.06 

รวม 5,200,800.00 3,765,722.79 1,435,077.21 27.59 

3. หมวดรายจา่ยอื่น ๆ         

   3.1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
(บ้านหลังเรียน) ได้รับการสนับสนนุจาก ปปส. 

1,220,000.00 1,036,998.00 183,002.00 15.00 

   3.2 รายจ่ายจากการด าเนินงาน         

           (1)  งบบุคลากร 735,000.00 721,054.32 0 0 

           (2)  งบด าเนินงาน 4,225,100.00 1,390,675.68 0 0 

           (3)  งบลงทุน 638,990.00 252,990.00 0 0 

รวม 6,819,090.00 3,401,718.00 183,002.00 2.68 

รวมทั้งสิ้น 16,819,630.00 16,259,419.99 1,626,580.01 9.67 
 
 
 
 

งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปี 2554 
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2. งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)  

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละเงิน
คงเหลือ 

 1.    รายรับจากโครงการอบรม                       

     1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได ้

7,734,500.00 6,843,604.06 890,895.94 11.52 

     1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

41,529,973.00 40,205,298.87 1,324,674.13 3.19 

2. รายรับจากการให้บริการ 172,851.72 0.00 172,851.72 100.00 

3. รายจ่ายจากการด าเนินงาน 
    

           (1)  งบบุคลากร 735,000.00 721,054.32 0.00 0.00 

           (2)  งบด าเนินงาน 4,225,100.00 1,390,675.68 0.00 0.00 

           (3)  งบลงทุน 638,990.00 252,990.00 0.00 0.00 

รวมท้ังสิ้น 55,036,414.72 49,413,622.93 2,388,421.79 4.34 
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ประเภทของงบประมาณ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

เงินงบประมาณแผ่นดิน             
1.   งบบุคลากร             
- เงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

            

   งบประมาณ 2,410,770.00  2,708,160.00  2,821,300.00  3,184,740.00  3,430,140.00  4,300,740.00  
   รายจ่าย 2,410,770.00  2,708,160.00  2,821,300.00  3,184,740.00  3,430,140.00  4,300,740.00  
   คงเหลือ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
2.   งบด าเนินการ             
  - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ            
  งบประมาณ 499,000.00  499,000.00  499,000.00  499,000.00  499,000.00  499,000.00  
  รายจ่าย 475,928.00 463,721.29 471,504.34 498,933.05 498,963.43 490,499.20 
  คงเหลือ 23,072.00 35,278.71 27,495.66 66.95 36.57 8,500.80 
  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 4.62 7.07 5.51 0.01 0.01 1.70 
3.   งบเงินอุดหนุนทั่วไป       
  - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม      
  งบประมาณ 8,500,000.00 8,482,440.00 12,117,750.00 6,746,440.00 9,157,800.00 5,200,800 
  รายจ่าย 7,761,923.00 5,906,164.54 10,762,740.00 6,468,296.04 9,157,655.61 3,765,722.79 
  คงเหลือ 738,077.00 2,576,275.46 1,355,010.00 278,143.96 144.39 1,435,077.21 
  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 8.68 30.37 11.18 4.12 0.01 27.59 
4. หมวดรายจา่ยอ่ืน ๆ       
  งบประมาณ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,220,000 
  รายจ่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,036,998 
  คงเหลือ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  183,002 
  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ      15.00 
เงินงบประมาณรายได ้       
1.    เงินรับจากโครงการอบรม การให้บริการวชิาการแก่สังคมและอื่น ๆ          

  รายรับ 2,651,417.27  10,868,042.54  36,018,870.75  52,900,701.90  18,355,717.14  49,264,473.00  
  รายจ่าย 1,690,660.10  3,151,477.87  25,047,640.76  45,628,578.90  18,355,124.83  47,048,902.93  
  คงเหลือ 960,757.17  7,716,564.67  10,971,229.99  7,272,123.00  592.31  2,215,570.07  
  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธ ิ 36.24  71.00  30.46  13.75  0.01  4.50  

 
 
 

เปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการย้อนหลัง ระหว่างปี 2549-2554 
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  ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เป็นไป
ตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองคลองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระท าได้ 
เพื่อให้ภารกิจหลักนี้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการวิชาการจึงได้มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์บริการวิชาการ
กับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. ความสัมพันธก์ับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1) ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะรับ

บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้บริการวิชาการ 
2) ศูนย์บริการวิชาการติดต่อประสานงานและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เพื่อใหบ้ริการวิชาการ 
2. ความสัมพันธก์ับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1) ศูนย์บริการวิชาการด าเนินกจิกรรมและโครงการต่างๆ ตามที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย 
2) ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงบประมาณด้านการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3) ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆที่ไดร้ับงบประมาณ 
เพื่อการบริการวิชาการจากมหาวทิยาลัยขอนแก่น  

4) ศูนย์บริการวิชาการจัดอบรมวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานตา่งๆของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้บริการวิชาการ 

3. ความสัมพันธภ์ายในศูนย์บริการวิชาการ 
1) ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการได้มอบหมายให้บุคลากรปฏิบตัิภารกิจตามความรู้ความสามารถ 
2) บุคลากรของศูนย์บริการวิชาการได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้มีความรูค้วามสามารถใน

การท างานตามภารกิจต่างๆของศนูย์บริการวิชาการ 
3) ศูนย์บริการวิชาการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิารและบุคลากร เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 

 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2558 มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1.  การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพ่ือชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนา

และแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ 2.  การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ที่ 3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจั ดการการ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ที่ มี คุณภาพ              

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 

  จากกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความส าเร็จ/ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการก าหนดแนวทางต่างๆ 

เพ่ือให้ภารกิจบริการวิชาการโดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ ได้จ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ  

1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า 2) การบริการวิชาการท่ีไม่มุ่งผลก าไร และ 3) การบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 

โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติพันธกิจ  การมีผู้บริหารที่เข้าใจ เข้าถึง มีทีมงาน

ที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติพันธกิจบริการวิชาการเพ่ือร่วมน า

มหาวิทยาลัย-ขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ 400  

ของโลก 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554 -2558 
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 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การบริหารศูนย์บริการวิชาการได้จัดท าตามกรอบแนวคิดและ

แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบแนวคิดการให้บริการวาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์บริการวิชาการ 

 

 

 

 

     มหาวิทยาลัยอันดบั 3 ของประเทศ 80 ของเอเชีย 400 ของโลก 

การพัฒนาที่ย่ังยืน รายได้ 

ภาคอีสาน ภูมิภาคอื่น GMS/ACMES/ASEA

N 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ผลงานวิจัย/การสอน/นวัตกรรม 

ภูมิปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เครือข่าย/พันธมิตร 

คณะ/ศูนย์/สถาบัน/ส านัก ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง องค์กรในก ากับ 
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 จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะท าหน้าที่ประสานงานและ 

ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วย

ภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ  น าเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรม

ท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย การเรียนการสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพ่ือจัดท าโครงการในการพัฒนา

สังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้ เพ่ือสนับสนุนการท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากกรอบ

แนวคิด น าไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                                                                   

                              

                                                                           

                      
            
          

                
            

                           
                       

                 
                        

                          
                   

               
             
          

              
            

                                   
                   

                                                                                 

                                                                             

                                                  

 จากแผนผังยุทธศาสตร์ จากมิติทั้ง 4 ด้าน จะน าไปสู่การเป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของ

ประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อันจะส่งผลต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัย

ระดับโลกต่อไป 
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 จากกรอบแนวคิดและแผนผังยุทธศาสตร์ น าไปสู่การสร้างนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของการปฏิบัติราชการของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ.2555 -2558 ดังนี้ 

1. นโยบาย : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและ

ด าเนินการการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของ

มหาวิทยาลัยโดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการชี้น า ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

2. วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอา

นวัตกรรมและผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (researched based 

university) ร่วมกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น  เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพ่ือชี้น า ชี้แนะ  

ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. พันธกิจ :  

1)  พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบน

พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2)  เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อน 

การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

3)  ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย  

4) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐสถาบันการศึกษา  

เอกชน องค์กรเอกชน  เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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       4. ค่านิยมองค์กร  

  ตามนโยบายการก ากับองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยได้ก าหนดค่านิยมองค์กร ไว้ดังนี้ 
1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี 

2) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) การให้ความส าคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ 

4) การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร 

5) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

 5. ประเด็นยุทธศาสตร์  

จากกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น Knowledge 

&Technology Transfer และจากประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3 /2553 เรื่อง พันธกิจและนโยบาย

ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2554-2558) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นคือ 

1) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน  
2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 
3) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน

ทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพ่ิงตนเองได้ 
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จากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ด้านการบริการวิชาการ ดังนี้ 

 เป้าประสงค์  

1) ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่

ของการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน 

2) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(Community Model ) 

3) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

(Community Participation) 

4) ผลงานบริการวิชาการท่ีเกิดจากผลิตผลจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ที่มีงานวิจัยเป็นฐาน (Research Based University) 

5) ผลงานบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2554                                                    หน้า 18 

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ 2554 -2558  ประกอบด้วย

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อ
สังคมอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การก าหนดประเภท (item) ของงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่ ว ไปที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ประเทศ 

1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการ
วิชาการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรม-
การบริการวิชาการมหาวิทยาลัย 

2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุก ที่สร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย การเรียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการบริการวิชาการ 

3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 

3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาค
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการ
วิชาการ 

4) การน านวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน (research based university) ไป
บริการวิชาการ 

4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพ่ือหา
ความต้องการของสังคม 

5) การหาความต้องการของสังคม 
(need assessment)เพ่ือจัดท าโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 

 

5) มีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการ
เ พ่ือ พัฒนาธุ รกิ จบริ การวิ ช าการ (Office 
/Team of academic service business 
development) 
 

6) การบูรณาการ(tacit & explicit knowledge)
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น เป็นงานบริการวิชาการ 

6) มีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น/
ระยะยาว/ต่อเนื่อง เพ่ือประชาชน ในการ
ประกอบอาชีพ 

7) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ 

7) มีการจัดท าวารสารศูนย์บริการวิชาการ /  
E-journal ที่  เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม 
จากการใช้วิจัยเป็นฐานของบุคลากรต่อสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อ
สังคมอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   

ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยา-
ลัยในการสร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ 

8) มี การ พิจารณาจั ดท ากล ไกให้ บุ คลากร 
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการ 

 
9) การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  

CSR: (Cooperate Social Responsibility) 

9) มี ก า รป ร ะกาศหลั ก เ กณฑ์ ก า รติ ด ต าม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

10)  การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน (KKU learning center) เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีพ/ต่อเนื่อง 

10) มีการรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ เพื่อชุมชน เช่น Open courseware เป็นต้น 

11)  การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน เพ่ือ
น าไปประกอบอาชีพ 

11) มีการอบรมแก่ชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น 
การนวดแผนไทย เป็นต้น 

12)  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการทุกระดับ
อย่างทัดเทียม 

12) มีกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

13)  ก า ร ใช้ ว า รส ารศู นย์ บ ริ ก า ร วิ ช าการ  /  
E-Journal เ พ่ือ เป็นแหล่ ง ในการให้บริ การ
วิชาการเพ่ิมเติม 

13) จัดท าวารสารศูนย์บริการวิชาการวารสาร
ศูนย์บริการวิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม 
เผยแพร่และเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการ  

14)  การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้
เข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการให้มากข้ึน 

14) มีการประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือน าองค์ความรู้ไปให้บริการ
วิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

15)  การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่
สร้ า ง พันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของ
บุคลากร ในการ ให้ บริ การวิ ช าการ  โดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

15) มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป้าหมาย :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในการน้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การติดตามการบริการวิชาการในชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว 

 

1) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย  การเ รียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ 
ในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ 

2) การจัดตั้งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมเติม 
 

2) มีการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยในการน ามหาวิทยาลัยสู่
ต้นแบบแห่ งสุขภาวะที่ ดี  ภายใต้หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมมหาวิทยา-
ลัยขอนแก่น(KKU social laboratory) ใน
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลผลิต
ทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน น าไปสู่การ
บริ การวิ ช าการแก่ ชุ มชนบน พ้ืนฐานของ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน 

4) มีการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

5) น้อมน าพระราชด าริการพัฒนาสังคมมาใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ 

5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยใช้หลั กเกณฑ์การมีส่ วนร่ วมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

6) การน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัย
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะทีดี่ 

6) มีการจัดท าชุมชนต้นแบบในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ 
เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

พัฒนาเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้ง

ภาครัฐ เอกชน 
1)  มี ก า ร จั ด ท า บั นทึ ก ค ว าม เ ข้ า ใ จ  (MOU: 

memorandum of understanding)ระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

2) การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่าย 

3) การสร้ า ง เครื อข่ ายกับหน่ วยงานองค์กร
ต่างประเทศ/นานาชาติ 

3) มีการจัดท าข้อตกลงการจ้าง (TOR : term of 
reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ
หน่วยงานเครือข่าย 

4) การสร้างรายได้จากความร่วมมือกับเครือข่าย 4)  มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ฝึกอบรมแบบบูรณาการ 

5) การสร้างกลไกการให้ความส าคัญกับคู่ความ
ร่วมมือ 

5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบัน

ชั้นน าของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 

1) มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะ
สั้นและระยะยาว 

 

2) มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ประชาชน 
มีการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นน าและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ  

มีความเข้มแข็งในการประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 

          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่

บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี  มีสุขภาวะ
และเป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทใน
กา รปฏิ บั ติ พั น ธ กิ จ บ ริ ก า ร วิ ช า ก าร ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

1. การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการ
บริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ปฏิบัติทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

 

2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี
จิตส านึกและ competency ในการบริการ
วิชาการเพ่ือพร้อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

2. การมีภาระการท างาน (job description) ของ
บุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มี
ความผูกพันกับองค์กรมีระบบการจัดการความรู้ 
(knowledge management)  

3) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและเป็นศูนย์ เรียนรู้  
(learning organization) ของสังคม 

 

3. การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ช านาญ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อ 
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมี
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

4. การมีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
มี เ ค รื อ ข่ า ย กา รป ร ะช าสั ม พัน ธ์  ส ามา ร ถ
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการวิชาการอย่าง
ทั่วถึง ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
สังคม ทุกระดับ 

5) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก 
 

5. การมีระบบ web site ที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

6) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับศูนย์/ส านัก 
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นน า 

6. มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการ
กับส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7) การปฏิบัติพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3  

ทั้ง 5 กลยุทธ์ นั้น เพื่อให้การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติน าไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดงบประมาณแผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ส าหรับงานบริการ

วิชาการวิชาการที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้านบาท ดังนั้นการจัดท าแผนงบประมาณ 

แผนงานและแผนเงินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการศูนย์บริการ

วิชาการซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และยังมีคณะกรรมการ

บริการวิชาการซึ่งมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะ  

ต่าง ๆ อีกไม่เกิน 7 คนเป็นกรรมการ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการต่างๆที่จัดท าต้องสอดคล้องกับ

แผนการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชากรที่น าเสนอมีมากกว่างบประมาณ  

ดังนั้น ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการด าเนินงาน  

โดยต้องแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1) การบริการวิชาการแบบให้เปล่า หมายถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบประมาณ

เงินรายได้ให้แก่สังคม โดยศูนย์บริการวิชาการต้องบริหารงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การบริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร หมายถึงการจัดการบริการวิชาการร่วมกับ

เครือข่ายความร่วมมือ ใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ/

หรือด าเนินงานช่วยเหลือตามงบประมาณที่ได้รับ 

3) การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้  หมายถึงการบริการวิชาการตามความต้องการของ

หน่วยงานเครือข่าย หรือโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการสร้างขึ้น มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตามวิธีการของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเคร่งครัด 

 

 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
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2. การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ 
หรือประสานงาน (organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหาร
ศูนย์บริการวิชาการต้องท าหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยในการให้บริการ
วิชาการ 

3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหาร   
ศูนย์บริการวิชาการมีเจ้าหน้าที่ที่ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจ านวนหนึ่งมีเลขานุการศูนย์ 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ได้มาจากการ 
สรรหา เป็นวาระๆละ 4 ปี การได้มาซึ่งผู้อ านวยการและทีมงานที่ขาดวิสัยทัศน์ อ่อนประสบการณ์ ไร้ภาวะผู้น า  
ขาดการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในภายนอก ย่อมท าให้การบริหารศูนย์บริการวิชาการอ่อน  
ด้อยประสิทธิภาพ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ ไร้แนวทางในการด าเนินงาน การที่น าแผนกลยุทธ์ที่ดี ไปปฏิบัติ
ย่อมไร้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร  บุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการคือผู้ร่วมปฏิบัติตามทิศทางกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ ดังนั้นบุคลากรต้องมีจิตส านึก มีทักษะ มีจิตอาสา มีจิตบริการ (service mind) ผู้บริหารต้อง
มีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้เกิดแก่บุคลากรตลอดเวลา 
 

 

 

  

 

 จากข้อก าหนดในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้ที่จะท าให้เกิดผลมากที่สุดก็คือผู้อ านวยการ  

ที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูและและเสนอแนะจากกรรมการประจ าศูนย์บริการ

วิชาการ ภายใต้การตัดสินใจร่วมของคณะกรรมการบริการวิชาการและการให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน  โดยผู้อ านวยการต้องเป็นผู้ประสาน/เข้าใจ/จริงใจ ต่อหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก  

เป็นบุคคลที่สังคมทุกภาคส่วนให้การยอมรับ สามารถท างานนอกเหนือจากแผนกลยุทธ์ที่เสนอ หรือปรับแผน ได้

หากการกระท านั้นจะเกิดผลดีต่อการปฏิบัติราชการ 
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 โดยสรุปของการน าแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติของศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2555-2558 ดังเสนอในแผนภาพต่อไปนี้ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แผนภาพการน าทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติสู่การน าปฏิบัติ 

 

  

คณะกรรมการบริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการ

ศูนย์บริการวิชาการ 

บุคลากร 

ศูนย์บริการวิชาการ 

บุคลากร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

บริการวิชาการ 

แบบไม่แสวงหาก าไร 

บริการวิชาการ 

แบบให้เปล่า 

บริการวิชาการ 

แบบสร้างรายได้ 

เครือข่าย 

ทิศทางกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการ 

ประจ าศูนย์บริการวิชาการ 

คณะกรรมการภาคประชาชน 
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ความเชื่อมโยง ของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ  

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายหลัก 
มหาวิทยาลยัขอนแกน เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการทีส่นับสนุน 

การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศ  

นโยบายหลัก 
เป็นสถาบันเสรมิสร้างศักยภาพของมนุษย์ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
เป็นที่พ่ึงของสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการน าความรทูางวิชาการ 

สกูารพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบ 
ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาสงัคม 

ภาตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Impact on community) 

ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมี  
ส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

(Community model) 

ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความ 
ร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

(Community participation) 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ และพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพฒันาสังคมที่ยั่งยืน 

- การน าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลยัแหง่การวิจัยออกสู่สังคม 

- การก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการการให้บริการวิชาการแก่สังคมของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

- สนับสนุนและส่งเสริมพันธกจิของมหาวิทยาลยั   

- การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

- ศูนย์บริการวิชาการ มบีทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศ

ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

- การสร้างภาคีความรว่มมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา

และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในการบริการวิชาการสู่สังคม 

-สนับสนุนหน่วยงานในก ากับในการใหบ้ริการแก่สังคมทั้งภายในและ

ภายนอก 
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 ศูนย์บริการวิชาการมีแผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ตามท่ีได้จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยแยกออกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไปจ านวน 16,843,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้จ านวน 17,564,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงบประมาณเงินแผ่นดิน 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและบูรณาการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

1 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2554  คณะเกษตรศาสตร์ 500,000 

2 การควบคุมศัตรูข้าวโพดหวานโดยไม่ใช้สารเคมี  คณะเกษตรศาสตร์ 100,000 

3 แมลงในสิ่งแวดล้อม  คณะเกษตรศาสตร์ 50,000 

4 การตรวจโรคพืชอย่างง่ายและการจัดการโรคพืชที่ถูกต้อง  คณะเกษตรศาสตร์ 150,000 

5 การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  คณะเกษตรศาสตร์ 70,000 

6 การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ  คณะเกษตรศาสตร์ 60,000 

7 การผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดินฯ  คณะเกษตรศาสตร์ 200,000 

8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ าส้มควันไม้ฯ  คณะเกษตรศาสตร์ 70,000 

9  การจัดการดูแลสุขภาพโคนมเบื้องต้น  คณะเกษตรศาสตร์ 100,000 

10 การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานของสุขภาวะ
องค์รวม 

คณะเทคนิคการแพทย์ 130,000 

11  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 75,000 

12 การอบรมดูแลส าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพ่ึงพาที่
บ้าน 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 130,000 

13 การเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 50,000 

14 สามทศวรรษห้องสมุดเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชนฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 250,000 

แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

15 การเสริมศักยภาพครอบครัวแรงงานที่ย้ายไปท างานต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 100,000 

16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางฯ 

 คณะวิทยาการจัดการ 200,000 

17 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

18 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมต้น  คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

19 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมปลาย  คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

20 การวาดภาพเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

21 แพลงค์ตอนสัตว์และแมลงน้ า  คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

22 ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 17  คณะวิทยาศาสตร์ 90,000 

23  การขยายพันธ์พืชสมุนไพรไทยโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

24 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ในบทปฏิบัติการ
ชีววิทยาฯ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

25 ธนาคารขยะเพ่ือโรงเรียนของหนู ครั้งที่ 2  คณะวิทยาศาสตร์ 50,000 

26 ค่ายยุวชนวิศวกรรมครั้งท่ี 10  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150,000 

27 ค่ายฤดูร้อนเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000 

28 ศิลปกรรมกับชุมชน  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 80,000 

29 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  

คณะศึกษาศาสตร์ 400,000 

30 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 500,000 

31 การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 200,000 

32 วันโลกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 200,000 

33 การจัดการสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มโคนม
รายย่อย 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 150,000 

34 สัปดาห์วิชาการ ปี 2554  วิทยาเขตหนองคาย 250,000 

35 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 วิทยาเขตหนองคาย 58,000 

36 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วิทยาเขตหนองคาย 100,000 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

37 จับให้ได้ไล่ให้ทันการตลาดด้วย Social Media ทุกธุรกิจที่
ต้องการอยู่รอด 

 วิทยาเขตหนองคาย 50,000 

38 การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอาหารชุมชน OTOP ในเขตหนองคาย  วิทยาเขตหนองคาย 150,000 

39 อ านวยการและบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ 3,000,000 

40  แสดงเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์บริการวิชาการ 1,000,000 

2. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

41 ธุรกิจด้านการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในบ้านเรือนและเขตชุมชน  คณะเกษตรศาสตร์ 40,000 

42 การอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์  คณะเกษตรศาสตร์ 80,000 

43 การผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจและยางพารา  คณะเกษตรศาสตร์ 80,000 

44 การปรับปรุงบ ารุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์  คณะเกษตรศาสตร์ 60,000 

45 พัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 200,000 

46 การอบรมบัญชีฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  คณะเกษตรศาสตร์ 100,000 

47 ส่งเสริมจิตอาสาเพ่ือสุขภาพทางกายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองค์
รวมในชุมชน 

คณะเทคนิคการแพทย์ 150,000 

48 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยตนเองส าหรับผู้สูงอายุที่มีการ
ปวดกล้ามเนื้อฯ 

คณะเทคนิคการแพทย์ 130,000 

49 การสร้างสังคมเปี่ยมสุขเพ่ือสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน
โนนม่วง 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 200,000 

50 บูรณาการการเรียนการสอนสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุฯ  คณะพยาบาลศาสตร์ 10,000 

51 การเฝ้าระวังปัญหาหลักทางสุขภาพในผู้ใหญ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 

 คณะแพทยศาสตร์ 400,000 

52 การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้ าชีวภาพสู่ชุมชน
ต้นแบบ รุ่นที่ 2 

 คณะเทคโนโลยี 150,000 

53 ภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 150,000 

54 เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวรูปแบบ Home Stay  คณะวิทยาการจัดการ 150,000 

55 การพัฒนาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน  คณะวิทยาศาสตร์ 100,000 

56 การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการ ครั้งที่ 5  คณะวิทยาศาสตร์ 250,000 
57 วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองที่ยั่งยืน  คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

58 อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือโกหก? ปี 7  คณะวิทยาศาสตร์ 100,000 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

59 ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 3 

 คณะวิทยาศาสตร์ 80,000 

60  การผลิตสื่อเพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ 300,000 

61 การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านพักอาศัยเพ่ือป้องกันการหก
ล้มของผู้สูงอายุฯ 

 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

100,000 

62 ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 200,000 

63 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวัดและชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100,000 

64 การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพอาหารฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100,000 

65 การเลี้ยงสุนัขและวิธีการป้องกันโรคติดต่อจากสุนัขสู่คนที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100,000 

66 การอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 200,000 

67  การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100,000 

68 การให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์แก่
เกษตรกร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 60,000 

69 การให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์แก่
เกษตรกร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 60,000 

70 การถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันโรค PRRS  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 120,000 

71 นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์  วิทยาเขตหนองคาย 50,000 
72 ปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ณ หนองกอมเกาะ จังหวัด

หนองคาย 
 วิทยาเขตหนองคาย 100,000 

73 ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนคนหนองคาย  วิทยาเขตหนองคาย 100,000 

74 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง               ศูนย์บริการวิชาการ 800,000 

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

75 การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือวางแผนพัฒนาการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 100,000 

76 ทักษะการพูดในที่ชุมชนส าหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 120,000 

77 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมฯ 

 คณะวิทยาการจัดการ 200,000 

78 สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเก่ียวข้าว
นานาชาติ 

 วิทยาเขตหนองคาย 40,000 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

79 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด านา นานาชาติ ประจ าปี 2554  วิทยาเขตหนองคาย 60,000 

80 การความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    ศูนย์บริการวิชาการ 400,800 

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

81 อันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1,600,000 

 รวมทั้งสิ้น  16,843,800 

2. แผนงบประมาณเงินรายได ้

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ
(คน) 

ความพึง
พอใจ

(ร้อยละ) 
1.  โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 1) สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 2 880,000 200 80 
 2) ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 4 6,000,000 400 80 
 3) กรมสรรพากร 2 3,200,000 200 80 
 4) กรมอุตสาหกรรม (NEC) 3 2,100,000 150 80 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 3,134,000 200 80 
2.  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน 

 1) หลักสูตร Competency 1 270,000 80 80 
 2) หลักสูตร Risk Management 2 480,000 200 80 

 
3) หลักสูตรการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผู้ป่วย 
2 720,000 160 80 

 
4) หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มี

ประสิทธิภาพ 
2 480,000 160 80 

3. โครงการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน 1 300,000 100 80 
 รวมทั้งสิ้น 21 17,564,000 1,850 80 
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  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้น 
16 ,843 ,800 บาท  โดยแบ่งออกเป็น  4  ชุดโครงการ   และงบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ  
ซึ่งเป็นโครงการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 44,934,422.46 บาท มากกว่าแผนที่ได้
ตั้งไว้จ านวน 27,370,422.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.91 แบ่งออกเป็น  2  ชุดโครงการ  สามารถแสดงให้อยู่ในภาพ
ของแผนผังดังนี้ 

 
  

แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2554 
     (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

 

ศูนย์บริการวิชาการ 

หมวดงบประมาณเงินแผ่นดิน 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
งบประมาณ 16,843,800 บาท 

จ านวน 101 โครงการ 
 

จ านวน 
40 โครงการ 

 

จ านวน 
45 โครงการ 

 

จ านวน 
6 โครงการ 

 

จ านวน 
10 โครงการ 

 

ชุดที ่ 1 
โครงการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

จาก
ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นสู่

ชุมชน 
 

ชุดที ่ 2 
โครงการ
ชุมชน

ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ชุดที ่ 3 
โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง 

 

ชุดที ่ 4 
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

จ านวน 
14 โครงการ 

 

จ านวน 
20 โครงการ 

 

หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
โครงการตามบันทึกความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

งบประมาณ 44,934,422.46 บาท  
จ านวน 34 โครงการ 

 

ชุดที ่ 1 
โครงการ
ฝึกอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภา
พการท างาน 

 

ชุดที ่ 2 
โครงการ
บริการ

วิชาการตาม
บันทึกความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอก 
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   1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
 
 

 2. งบประมาณเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟแสดง : การเปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการ (ระหว่างปี 2541-2554) 
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 ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้น 135 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น  61,778,222.46 บาท ผู้รับบริการทั้งสิ้น  747,976 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.97 รายละเอียด
ดังนี้ 
 
 
 
งบประมาณเงินแผ่นดิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์บริการวิชาการ ได้แบ่งออกเป็น  
2 ประเภทคือ งบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

กราฟแสดง : ร้อยละงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 16,843,800 บาท 
27% 

 44,934,422.46 บาท 
73% 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554 
 



 
 

           รายงานผลการด าเนินงานศูนยบ์ริการวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2554                                       หน้า 36 

 

1.1  งบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 101 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
16,843,800 บาท ผู้รับบริการทั้งสิ้น 744,524 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 82.94 รายละเอียดมีดังนี้ 

ชื่อโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับ 

บริการ 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน (Item1) 
40 9,323,000 727,797 85.10 

2. ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (Item2) 45 5,000,000 7,950 88.29 
3. ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง (Item3) 
6 920,800 1,112 82.81 

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (Item4) 10 1,600,000 7,665 75.58 
รวมทั้งสิ้น 101 16,843,800 744,524 82.94 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดง : การด าเนนิโครงการบริการวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 Item1 
40 โครงการ 

 40% 

 Item2 
45 โครงการ 

 44% 

 Item3 
6  โครงการ 

 6%  Item 4 
10 โครงการ 

10% 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่
ชุมชน (Item1) 

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Item2) 

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Item3) 

 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (Item4) 
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1.2  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บ้านหลังเรียน) ได้รับงบประมาณจากส านักงานปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ขอนแก่น จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,220,000 บาท ด าเนินโครงการทั้งสิ้น 19 ชุมชน 
งบประมาณท้ังสิ้น 850,000 บาท จ านวนโครงการทั้งสิ้น 17 จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,130 คน ความพึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 85.09 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ผู้รับบริการ

(คน) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 
1 มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์ 1        50,000  320 85.00 
2 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2      100,000  140 84.50 
3 มหาวิทยาลยันครพนม 4      200,000  200 86.00 
4 มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 2      100,000  60 84.60 
5 มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 2      100,000  100 84.00 
6 มหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยเอด็ 1        50,000  30 86.00 
7 มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 2      100,000  120 85.10 
8 มหาวิทยาลยัขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย 1        50,000  60 84.60 
9 มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธาน ี 2      100,000  100 86.00 

  รวมทั้งสิ้น 17      850,000  1,130 85.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 โครงการ 
50,000 บาท 

6% 

2 โครงการ 
100,000 บาท 

12% 

4 โครงการ 
200,000 บาท, 22% 

2 โครงการ 
100,000 บาท, 12% 

2 โครงการ 
100,000 บาท 

12% 

1 โครงการ 
50,000 บาท 

6% 

2 โครงการ 
100,000 บาท 

12% 1 โครงการ 
50,000 บาท 

6% 

2 โครงการ 
100,000 บาท, 12% 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสนิธุ ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขต
หนองคาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน ี
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2. งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ 
 

ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ จ านวน
ทั้งสิ้น 34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 44,934,422.46 บาท ผู้รับบริการทั้งสิ้น 3,452 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 
88.99 รายละเอียดมีดังนี้ 

ชื่อโครงการ/หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

1.     โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1) สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 1 366,995.55 44 85.40 

2) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 10 13,436,451.04 1,007 94.98 

3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (NEC) 3 2,340,000.00 150 86.66 

4) บริษัท สิงหค์อร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 1 181,746.95 26 92.60 

5) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 227,773.80 45 88.60 

6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 1 23,164,866.80 179 90.80 

7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 312,355.08 521 90.00 

8) องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 1 375,500.00 ส ารวจพ้ืนท่ีภาษ ี

9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 1 248,000.00 31 85.00 

รวม 20 40,653,689.22 2,003 89.26 

2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน     

1) หลักสูตร Competency ส าหรับพยาบาลขั้นวิชาชีพ  2 607,975.90 149 93.30 

2) หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ  

4 1,089,617.38 407 88.39 

3) หลักสูตร"การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินส าหรับผู้ป่วย 1 288,995.95 107 90.80 

4) หลักสูตรการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย  2 659,800.23 183 83.90 

5) หลักสูตรกลยุทธก์ารนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ  5 1,634,343.78 603 87.24 

รวม 14 4,280,733.24 1,449 88.73 

รวมท้ังสิ้น 34 44,934,422.46 3,452 88.99 
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กราฟแสดง : งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 

กราฟแสดง : งบประมาณเงินรายได้จ าแนกตามโครงการ 

 4,280,733.24 ,  
10% 

40,653,689.22,  
90% 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 

โครงการบริการวิชาการตาม
บันทึกความรว่มมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

14 โครงการ 
41% 

20 โครงการ 
59% 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 

โครงการบริการวิชาการตาม
บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
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1. โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟแสดง : งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ จ าแนกตามงบประมาณ 

 366,995.55 , 1% 

 181,746.95 , 1% 

 227,773.80 , 1% 

 23,164,866.80 ,  
85% 

 2,340,000.00 , 9% 

 312,355.08 , 1% 

 375,500.00 , 1% 

 248,000.00 , 1% 

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อบจ.สระบุร ี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4-5 อบจ.มหาสารคาม 

 1,089,617.38 , 26% 

 659,800.23 , 15% 

 1,634,343.78 , 38% 

 607,975.90 , 14% 

 288,995.95 , 7% 

หลักสูตร  Risk Management  หลักสูตรการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ 

หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล หลักสูตร Competency 

หลักสูตร"การพยาบาลในภาวะวิกฤตฯ 
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รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 101 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
16,843,800 บาท ผู้รับบริการทั้งสิ้น 744,524 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 82.94 รายละเอียดมีดังนี ้

 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 

จ านวนโครงการ 

รวม 

ชุดที ่1 ชุดที ่2 ชุดที ่3 ชุดที ่4 

ผลงานวิจัยม.
ขอนแก่น  
สู่ชุมชน 

โครงการ 
ชุมชน 
ต้นแบบ 

ความร่วมมือทาง
วิชาการกบัประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

โครงการ 
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 - - - 2 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 9 6 1 - 16 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 9 5 - - 14 

4 คณะแพทยศาสตร์ - 1 - - 1 

5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 - - - 1 

6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 9 - - 12 

7 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2 1 1 - 4 

8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 - - - 1 

9 คณะศึกษาศาสตร์ 1 1 - - 2 

10 คณะวิทยาการจัดการ 1 1 1 - 3 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 1 - - 1 

12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 - - - 1 

13 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 2 - - 4 

14 ศูนย์บริการวิชาการ 2 12 1 - 15 

15 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 2 - - 3 

16 คณะเทคโนโลยี - 1 - - 1 

18 วิทยาเขตหนองคาย 5 3 2 - 10 

19 ส านักงานโครงการอันเนื่องจาก
พระราชด าร ิ

- - - 10 10 

รวมทั้งสิ้น 40 45 6 10 101 

โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
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 งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2554 แยกออกเป็น 4 ชุดโครงการ 
คือ 1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและบูรณาการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย-ขอนแก่นสู่ชุมชน  
2) โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และ 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รายละเอียดดังนี้   

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

1 การอบรมดูแลส าหรับผูสู้งอายุท่ี
เจ็บปุวยเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพาท่ี
บ้าน  

ผศ.ดร.นงลักษณ ์เมธากาญจนศักดิ ์ 130,000 40 80.00 

2 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอาย ุ 

รศ.ดร.เสาวคนธ ์วีระศริ ิ 50,000 89 90.92 

3 การพัฒนาผลิตภณัฑ์และกลยุทธ์
การตลาดส าหรับวสิาหกิจขนาด
กลางฯ 

รศ.ดร.เพ็ญศร ีเจริญวานิช 200,000 36 80.00 

4 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก 

อ.ทพญ.อารยา ภิเศก 75,000 1,025 80.00 

5 การจัดการดูแลสภุาพโค-กระบือ อ.อรัญ จันทร์ลุน 200,000 567 88.74 

6 วันโลกสตัว์เลีย้ง รศ.สณุีรตัน ์เอี่ยมละมยั 200,000 5,000 90.00 

7 การจัดการสุขภาพ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติในฟาร์มโค
นมรายย่อย 

อ.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข 150,000 400 89.38 

8 สามทศศตวรรษห้องสมุดเคลื่อนที่
มหาวิทยาลยั-ขอนแก่นสู่ชุมชนฯ 

รศ.ดร.สมาน ลอยฟูา 250,000 200 80.00 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

9 การเสริมศักยภาพครอบครัว
แรงงานฯ 

ผศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน ์ 100,000 121 80.00 

10 สัปดาห์วิชาการปี 2554 ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก 250,000 10,000 80.00 

11 การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ
มัธยมตอนปลาย 

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต 58,000 40 87.68 

12 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ดร.มลัลิกา จันทรังษ ี 100,000 59 80.00 

13 จับให้ไดไ้ล่ให้ทันการตลาดด้วย 
Social Media ทุกธุรกิจที่
ต้องการอยู่รอด 

นางสาวอังค์วรา ณ สุนทร 50,000 100 83.60 

14  การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตอาหาร
ชุมชน OTOP ในเขตหนองคาย 

อ.ดร.กฤษดา ค้าเจรญิ 150,000 120 93.20 

15 การส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงบนฐานของสุข
ภาวะองค์รวม 

รศ.อรวรรณ  บุราณรักษ ์ 130,000 50 80.00 

16 โครงการอ านวยการและบริหาร
จัดการบริการวิชาการ 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 3,000,000 การบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

17 โครงการแสดงเทคโนโลย ี
สิ่งประดิษฐ์และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 1,000,000 7,916 86.00 

18 ค่ายยุวชนวิศวกรรม  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 150,000 240 80.00 

19 ค่ายฤดูร้อนเยาวชนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์ 

ดร.วาธิส ลีลาภัทร 100,000 74 95.00 

20 ศิลปะกับชุมชน อ.วิจิตร  วินทะไชย 80,000 80 83.20 

21 ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์เคลื่อนที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิซ์ิตัง 80,000 80 85.00 
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22 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมตอนต้น 

อ.ดร.นิศารัตน ์ตั้งไพโรจน ์ 80,000 115 90.91 

23 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่
ระดับมัธยมตอนปลาย 

รศ.ดร.ชุติมา หาญจวนิช 80,000 128 93.65 

24 การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ผศ.ปรยีะวุฒิ วัชรานนท์ 80,000 27 90.00 

25 แพลงตอนสัตว์และแมลง อ.ดร.ศุจภิรณ์ อธิบาย 80,000 20 85.00 

26 ค่ายเยาวชนชีวิทยา  อ.ดร.ปิยะรัตน ์อิฐรัตน ์ 90,000 186 85.41 

27 การขยายพันธ์พืชสมุนไพรไทย
โดยเพาะเลีย้งเนื้อเยื้อ 

รศ.ดร.สุมนทิพย ์บุนนาค 80,000 51 90.00 

28 การเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับใช้ในบทปฏิบัติการ
ชีววิทยาฯ 

อ.ดร.กัลยา กองเงิน 80,000 15 92.00 

29 ธนาคารขยะเพื่อโรงเรยีนของหนู  อ.ดร.ศรณัย ์เกียรตมิาลสีถิตย ์ 50,000 42 93.60 

30 งานวันเกษตรภาคอสีาน ประจ าป ี
2554 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์ 500,000 700,000 80.00 

31 การควบคุมศตัรูข้าวโพดหวาน
โดยไม่ใช้สารเคม ี

รศ.ดร.นุชรีย ์ ศิริ 100,000 45 90.20 

32 แมลงในสภาพแวดล้อม ดร.อุบล  ตังควานิช 50,000 39 71.80 

33 การตรวจโรคพืชอย่างง่ายและ
การจัดการโรคพืชที่ถูกต้อง 

รศ.ดร.เพชรรตัน ์ธรรมเบญจพล 150,000 130 90.00 

34 การผลิตสารสกัดสมุนไพรควบคุม
โรคและแมลงศัตรูพืช 

รศ.ดร.พรทิพย ์ วงศ์แก้ว 70,000 70 90.00 

35 การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ รศ.ดร.วีระศักดิ ์ศักดิ์ศิริรัตน ์ 60,000 164 82.20 

36 การผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 200,000 214 83.30 

37 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ
น้ าส้มควันไม้ฯ 

ผศ.ดร.ดรุณ ีโชติษฐยากูร 70,000 94 80.00 
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38 การจัดการดูแลสุขภาพโคนม
เบื้องต้น 

นายมานิตย ์ สนธิไชย 100,000 90 80.00 

39 การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

ผศ.พงษ์เดช สารการ 500,000 
ขอขยายโครงการ 

40 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 400,000 130 80.00 

  รวมท้ังสิ้น 9,323,000 727,797 83.10 
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1 การสร้างสังคมเปีย่มสุขเพื่อสุข
ภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน
โนนม่วง 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 200,000.00 200 80.00 

2 โครงการบรูณาการการเรียนการ
สอนสาขาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ

รศ.ดร.สมจิตร แดนสีแก้ว 10,000.00 104 97.20 

3 เสรมิสร้างศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวรูปแบบ Home Stay 

ผศ.ดร.ฐิรชญา  มณีเนตร 150,000.00 80 89.80 

4 ค่ายบูรณาการสัตวแพทย ์ครั้งท่ี 7 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

ผศ.สรุสิทธ์ิ  อ้วนพรมมา 200,000.00 598 84.50 

5 การเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการเลีย้ง
สุนัขที่ถูกต้องและเหมาะสม 

  100,000.00 157 87.20 

6 โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในวัดและชุมชน 

รศ.กัลยา  เจือจันทร ์ 100,000.00 120 80.00 

7  การให้ความรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว ์ 
อาหาร และโรคระบาดฯ 

รศ.สมบูรณ ์ แสงมณีเดช 100,000.00 66 90.44 

8 การอบรมให้ความรู้ดา้นการเลี้ยง
สัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

ผศ.เสรี แข็งแอ 200,000.00 655 96.00 

9 การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสตัว ์ รศ.บงกช นพผล 100,000.00 149 91.92 

10 การให้ความรูด้้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการเลีย้งสัตว์แก่
เกษตรกร 

ผศ.สายใจ กองเพชร 60,000.00 160 80.00 

11 การให้ความรูด้้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการเลีย้งสัตว์แก่
เกษตรกร 

รศ.ดร.นริศร  นางาม 60,000.00 161 82.00 

โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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12 การถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ควบคุมและปูองกันโรค PRRS แก่
เกษตรฯ 

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 120,000.00 115 80.00 

13 ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน ผศ.พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร 150,000.00 62 80.00 

14 นักพฤกษศาสตรร์ุ่นเยาว ์ ดร.สรุพล แสนสุข 50,000.00 45 88.80 

15 ปล่อยปลาคืนสู่แหล่งธรรมชาติ ณ 
หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย 

นางสาวรัชนีกรณ์ มาพะเนาว ์ 100,000.00 165 84.60 

16 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย นายรัฐการ บัวศร ี 100,000.00 486 88.29 

17 ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทาง
กายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองค์
รวมในชุมชน 

ผศ.พิศมัย  มะลลิา 150,000.00 376 97.50 

18 การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมด้วย
ตนเองส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ 

ผศ.พรรณ ี ปึงสุวรรณ 130,000.00 120 90.00 

19 โครงการชาต ิ ศาสน ์ กษัตริย ์ รุ่น
ที ่ 13 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 20,000.00 85 90.80 

20 โครงการฟื้นฟูจิตใจและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 20,000.00 100 97.00 

21 กิจกรรมบริการวิชาการด้าน
สุขภาพ 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 132,700.00 500 86.20 

22 หาความต้องการชุมชนต้นแบบฯ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 13,440.00 ส ารวจความต้องการ
ชุมชนต้นแบบ 2 ชุมชน 

23 โครงการทันตกรรมระราชทาน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 212,500.00 302 97.40 

24 โครงการ “การฝึกดูแลตนเองเฝูา
ระวังเกิดมะเร็งเต้านมในสตรไีทย” 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 55,000.00 120 93.20 

25 โครงการ การฝึกดูแลตนเองเฝูา
ระวังเกิดมะเร็งตับท่อน้ าดีฯ 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 50,000.00 160 92.00 
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26 โครงการ “วาดภาพให้น้อง” ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 82,900.00 70 94.00 

27 โครงการ“อบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยง
เด็กก่อนวัยเรยีน” 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 50,850.00 47 98.40 

28 โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตรส์ัญจร
ครั้งท่ี 25(คณะวิทยาศาสตร์)” 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 100,000.00 365 95.00 

29 โครงการ “ศึกษาผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการชุมชนต้นแบบ
ปี 2550-2553” 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 33,750.00 ศึกษาผลกระทบ
โครงการชุมชนต้นแบบ 

30 การบริหารจัดการโครงการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 28,860.00 การบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการ

แก่สังคม 
31 การบริการเทคโนโลยไีบโอคลีน

และปุ๋ยชีวภาพสู่ชุมชนต้นแบบ  
รุ่นที่ 2 

 รศ.ดร.สิทธิศักดิ ์อุปริวงศ ์ 150,000.00 50 80.00 

32 การพัฒนาคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของผลิตภณัฑ์อาหารชุมชน 

อ.ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์ 100,000.00 54 80.00 

33 การสร้างท้องถิ่นเรียนรูผ้่านการ
ปฏิบัติการ ครั้งท่ี 5  

ผศ.ดร.อัจฉรา ศริิมังคะลา 250,000.00 266 80.60 

34 วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนเพื่อการ
พัฒนาและพึ่งพา 

ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 80,000.00 50 95.00 

35 อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือ
โกหก?  ปี 7 

รศ.ดร.สมปอง ธรรมศริิรักษ์ 100,000.00 100 80.00 

36 ค่ายอบรมผู้น าเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ครั้งท่ี 3 

อ.ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 80,000.00 30 93.00 

37 การปรับสภาพแวดล้อมภายใน
บ้านพักอาศัยเพื่อปูองกันการหกลม้
ของผู้สูงอาย ุ

ผศ.สรุกานต์ รวยสูงเนิน 100,000.00 32 95.00 
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38 ธุรกิจด้านการปูองกันก าจัดแมลง
ศัตรูในบ้านเรือนและเขตชุมชน 

รศ.ดร.ยุพา หาญบญุทรง 40,000.00 25 80.00 

39 การอบรมเทคโนโลยผีลิตพืชและ
เมลด็พันธ์ุ 

รศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงศ์เสถยีร 80,000.00 190 86.96 

40 การผลิตขยายพันธ์ุพืชไม้ผล
เศรษฐกิจและยางพารา 

ดร.พัชริน ส่งศร ี 80,000.00 50 90.00 

41 การปรับปรุงบ ารุงดินและการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย ์

นายนกรณ์ ประชันกาญจนา 60,000.00 150 80.00 

42 พัฒนาเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้
การเกษตร 

นายสมโภชน์ แก้วระหัน 200,000.00 50 97.50 

43 การอบรมบญัชีฟาร์มตามแนว
เศรษฐกิจฯ 

ดร.สภุาภรณ์ พวงชมภ ู 100,000.00 212 88.80 

44 การเฝาูระวังปัญหาหลักทาง
สุขภาพในผู้ใหญ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางศิริพร มงคลถาวรชัย 400,000.00 798 80.00 

45 การผลิตสื่อเพื่อการวิจัยในช้ันเรยีน
ส าหรับคุณคร ู

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธรีะกลุ 300,000.00 325 89.00 

  รวมท้ังสิ้น 5,000,000.00 7,950 88.29 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมฯ 

ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 200,000 38 90.40 

2 ทักษะการพูดในที่ชุมชนส าหรับ
ชาวต่างประเทศ 

ผศ.อนงค์  รุ่งแจ้ง 120,000 100 80.00 

3 สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยลงแขกเก่ียวข้าว
นานาชาติ 

นางสาววัชราภรณ ์มาพะเนาว ์ 40,000 457 80.00 

4 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขก
ด านา นานาชาติ ประจ าปี 2554 

นางเยาวภา อรญัรุษย ์ 60,000 503 83.65 

5 โครงการความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 400,800 ส ารวจความต้องการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

สปป.ลาว 
6 การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือวางแผน

พัฒนาการเกษตร 

รศ.ดร.อนันต ์พลธาน ี 100,000 14 80.00 

  รวมทั้งสิ้น 920,800 1,112 82.81 

 
 
 
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000   

1 นิทรรศการงานวันเกษตรภาค
อีสาน ประจ าปี 2554  ภายใต้
แนวคิด “เฉลิมพระเพียรติองค์
ราชัน  พระมิ่งขวัญเกษตรไทย 

น.ส.วริษฎา หงส์กาญจนกลุ  32,752.00  2,000 80.00 

2 นิทรรศการเฉลมิพรเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมชนพรรษา 7 รอบฯ 

น.ส.วริษฎา หงส์กาญจนกลุ 16,776.00  1,000 82.50 

3 โครงการเพิม่มลูค่าผลผลิตข้าว
จากการท านา : ต.ยางค า อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

นายสมโภชน์ แก้วระหัน 63,450.00  40 89.50 

4 โครงการคลินิกเกษตร ต.ยางค า 
อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น 

นายสมยศ  บุญสมภพ 31,750.00  90 90.00 

5 กิจกรรมนิทรรศการการ
น าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิม.
ขอนแก่นฯ 

ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

7,500.00  300 80.00 

6 โครงการทันตกรรม
พระราชทาน 

ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

150,000.00  4,000 80.00 

7 อบรมการท าวิจยัในช้ันเรียน
ให้กับครูในโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ชุมชนต้นแบบ 3 ต าบล ต.ยาง
ค า ต.บ้านผือ ต.น้ าอ้อม 

ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

3,000.00  60 92.00 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

8 จัดท าวีดีทัศน์ชุมชนต้นแบบ 5 
เรื่อง 

ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

          
25,000.00  ขอขยายโครงการ 

9 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง มิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

ขอขยายโครงการ 

10 โครงการพัฒนาทักษะดา้น
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนชุมชนน้ าอ้อม  อ.
กระนวน  จ.ขอนแก่น  

ส านักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

30,800.00 175 86.20 

  รวมท้ังสิ้น 361,028 7,665 75.58 
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2. งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ 
ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับ

หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
44,934,422.46 บาท ผู้รับบริการทั้งสิ้น 3,452 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.99 รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อโครงการ/หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับบริการ 
ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

1.     โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
1) สมาคมขา้ราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 1 366,995.55 44 85.40 

2) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 10 13,436,451.04 1,007 94.98 

3) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม (NEC) 3 2,340,000.00 150 86.66 
4) บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 1 181,746.95 26 92.60 

5) ศูนย์หัวใจสิริกติิ์ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 227,773.80 45 88.60 

6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี 1 23,164,866.80 179 90.80 
7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 1 312,355.08 521 90.00 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 1 375,500.00 ส ารวจพ้ืนท่ีภาษ ี
9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 1 248,000.00 31 85.00 

รวม 20 40,653,689.22 2,003 89.26 
2. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน         

1)  หลักสตูร Competency ส าหรับพยาบาลขั้นวิชาชีพ  2 607,975.90 149 93.30 

2)  หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ  

4 1,089,617.38 407 88.39 

3)  หลักสตูร"การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินฯ 1 288,995.95 107 90.80 

4)  หลักสตูรการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย
ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินโรคหัวใจฯ  

2 659,800.23 183 83.90 

5)  หลักสตูรกลยุทธ์การนเิทศทางการพยาบาลใหม้ีระสิทธิภาพ  5 1,634,343.78 603 87.24 

รวม 14 4,280,733.24 1,449 79.94 

รวมท้ังสิ้น 34 44,934,422.46 3,452 88.99 
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  ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  135 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 61,778,222.46 บาท ผู้รับบริการทั้งสิ้น 747,976 คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85.97 
รายละเอียดดังนี้ 
 

1. งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

- จ านวนทั้งสิ้น 101 โครงการ  

- งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,843,800 บาท  

- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 744,524 คน  

- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 82.94   
 

2. งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ 

- จ านวนทั้งสิ้น 34 โครงการ  

- งบประมาณท้ังสิ้น 44,934,422.46 บาท  

- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 3,452 คน  

- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.99 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปภาพรวมโครงการบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2554 
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1. พัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554  
ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 โดยน าหลักสูตร

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 และหลักสูตรจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิ์ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพันธกิจที่ตั้งไว้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์บริการวิชาการได้จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพ  

การให้บริการวิชาการแก่สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ การอบรม เรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

1 นายพิชัย  เล่งพานิชย์  (เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ)  

 อบรมหลักสูตร การบริหารอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงสายสนับสนุน พ.ศ.2553 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

16 ส.ค.-26 ส.ค. 2554  

 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่ 

กองการเจ้าหน้าที่ 10 มี.ค. 2554 . 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 มี.ค. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

2 นางพัชลย์ีกานต์    ประภาธนาสิริ  (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ) 

 หลักสูตร “Sspec 205 : เทคนิคการรายงานผล
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

พ.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการ หลักสูตรการน าและ
การจัดการเปลี่ยนแปลงในที่ท างาน 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

21 มี.ค. 2554  อาคาร
ศูนย์วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554    
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 
โปรแกรม Excel 2007  (Basic) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

11 ส.ค.2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 112 :ก้าวสู่ความส าเร็จด้วยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 
 
 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

วันที่ 2 ก.ย.2554   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จ าแนกตามหลักสูตรอบรม 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

3 นายธวัช  รัตนมนตรี  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ)  

 Mcore 301 การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ระดับสูง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

2 มี.ค.-8 ก.ค. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

4 นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย  (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ)  

 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะนัก
บริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย และ
คณะกรรมการรุ่นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ 

17-19 มี.ค. 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูดใน
ที่ชุมชนส าหรับชาวต่างประเทศ 
 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9-15 มิ.ย.2554        
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

5 นางเอื้องฟ้า m วรรณสิทธิ์  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

 โครงการเรียนรู้ดูท าจรรยาบรรณของเรา 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 เม.ย. 2554   
ส านักอธิการบดี  

 โครงการพัฒนาทักษะด้านการต้อนรับแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการต้อนรับผู้ติดต่อราชการและ
คณะศึกษาดูงาน 

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  
มข. 

5 ส.ค. 2554 
ห้องประชุมสารสิน   

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น" 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 28 ก.ค. 2554  วันที่  4  
ส.ค. 2554   
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน Word 
2007  (Basic) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาคะ
วันออกเฉียงเหนือ 

1 ส.ค.2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 อบรมบรรยายธรรม “ปลูกฝังจรรยาบรรณกับ
หลักศาสนธรรม” 

กองการเจ้าหน้าที่ มข. 22  ส.ค.2554 
อาคารสิริคุณาการ 

6 นางประคอง  เชียงนางาม  (นักวิชาการพัสดุช านาญการ)  

 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการ หลักสูตรการน าและ
การจัดการเปลี่ยนแปลงในที่ท างาน 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

21 มี.ค. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น" 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. วันที่ 28 ก.ค. 2554   
4  ส.ค.2554   
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนโปรแกรม
Excel 2007 (Advance) ,Power Point 2007 
(Advance),Access 2007  (Level 1) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

19,29,31  ส.ค. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

7 นายประภาพรณ์  ขันชัย   (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการ หลักสูตร การสร้าง
และบริหารทีมงาน 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

9 มี.ค. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร
และเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
“การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ในระบบดิจิตอลไซเนจ 

งานประชาสัมพันธ์ มข. 31 ส.ค.2554   
ส านักนวัตกรรมการเรียน
การสอน 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

8 นางสาวประภาพร   ปิ่นใจ  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ)  

 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการให้กับบุคคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 

ศูนย์บริการวิชาการ 5-12 พ.ค. 2554 
ประเทศอังกฤษ 

 โครงการเรียนรู้ดูท าจรรยาบรรณของเรา 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11 เม.ย. 2554   
ห้องประชุมสิริคุณากร  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  

9 นางสาวเดือนเพ็ญดาว   ชิวพิมาย  (นักวิชาการศึกษาช านาญการ)  

 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการให้กับบุคคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 

ศูนย์บริการวิชาการ 19-26 พ.ค. 2554 
ประเทศอังกฤษ 

 Mcore 201 การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ระดับกลางโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 

ศูนย์บริการวิชาการ 4 ต.ค.-24 ธ.ค. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

 - การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

10 นางส าเนียง    สมภาร   (พนักงานพิมพ์)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

11 นางวิภาดา    มีแวว    (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 
โปรแกรมPower Point 2007 (Advance)  
,Access 2007  (Level 1) ,Access 2007  
(Level 2) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

29,31 ส.ค. 2554 
1 ก.ย.54 
อาคารศูนย์วิชาการ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

12 นางรชตวรรณ    พรมภักดี   (นักวิชาการศึกษา )  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนโปรแกรม 
Word 2007  (Intermediate) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-4 ส.ค.2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 107 : การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 

30 ส.ค.2554 
คณะวิศวกรรม-ศาสตร์ 

13 นางสาวนิภาพรรณ   ชัยเดชทยากุล   (เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา)  

 อบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ(EdPEx Criteria) หลักสูตร 
2 รุ่น 2 

ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ 

28-29 เม.ย.2554 
ส านักงานประเมิน 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

14 นางสาวลลดา   สินธุพันธ์   (นักวิชาการศึกษา)  

 อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและ
ศิลปะการเป็นพิธีกร 
 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ประเทศไทย 

10 ต.ค. 2554   โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

 หลักสูตร “Sspec 205 : เทคนิคการรายงานผล
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

พ.ย. 2553 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 107 : การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์มข. 

30 ส.ค.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

6 ก.ย.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

15 นางสาวชลาลัย   วานมนตรี   (นักวิชาการศึกษา)  

 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พ.ศ.2554 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 7 เม.ย. 2554 
คณะวิศวกรรม-ศาสตร์ 

 โครงการ Research Zone (Phase 44) 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ 18-20 พ.ค. 2554  
ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  อาคาร
ศูนย์วิชาการ 

16 นายประหยัด  สืบเมืองซ้าย  (นักสารสนเทศ )  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน Power 
Point 2007 (Advance)  Access 2007  
(Level 1) Access 2007  (Level 2) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

29,31 ส.ค. 54 
1 ก.ย.54 
อาคารศูนย์วิชาการ 

17 นางสาวอุมาพร  ปาลสาร   (พนักงานธุรการ )  

 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหม่ 

กองการเจ้าหน้าที่ 10 มี.ค. 2554 
มข. 

 ประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจตามประกาศ 
ก.บ.ม.  

กองการเจ้าหน้าที่ 25 เม.ย. 2554 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ” 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย.2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งฯ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 28 ก.ค. 4  ส.ค. 2554  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

18 นางสาววาสนา  จงจิตกลาง  (นักวิชาการเงินและบัญชี)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29 ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์มข. 

6 ก.ย.2554  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19 นายปานเทพ  เลี่ยวเทียนไชย (นักวิชาการศึกษา)  

 หลักสูตร “Sspec 205 : เทคนิคการรายงานผล
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

พ.ย. 2553 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554   อาคาร
ศูนย์วิชาการ 

20 นางสาวมิยาวดี  โนนศรี  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

 อบรมโครงการหลักสูตรการยกระดับคุณภาพ
ผการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ:เลขานุการมือ
อาชีพ 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 พ.ค. 2554ศูนย์บริการ
วิชาการ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน  
Outlook 2007  (Basic) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 ก.ย.2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 107 : การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์มข. 

30 ส.ค.54  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

21 นางสาวสมยงค์  แหล่ยัง   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

วันที่ 6 ก.ย.54 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

22 นางสาวผ่องศรี  เป้งสะท้าน  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ  

23 นายสุพันธ์ ขันตา (พนักงานขับรถยนต์)   

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ  

24 นางสาวเสาวลักษณ์  ราช า (นักวิชาการศึกษา)  

 อบรมโครงการหลักสูตรการยกระดับคุณภาพผล
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 9 พ.ค. 2554 
ศูนย์บริการวิชาการ 

 อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและ
ศิลปะการเป็นพิธีกร 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ประเทศไทย 

10 ต.ค. 2554    
โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ 

25 นางสาวภนิตา  นามพิกุล (นักวิชาการศึกษา)  

 อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและ
ศิลปะการเป็นพิธีกร 
 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ประเทศไทย 

10 ต.ค. 2554   โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

26 นางสาววรรณภา  สีดาพล (นักวิชาการศึกษา)  

 อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและ
ศิลปะการเป็นพิธีกร 
 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ประเทศไทย 

10 ต.ค. 2554    
โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ  
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน Outlook 
2007  (Basic) 

ศูนย์ประสานงานเขต
อุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 ก.ย.2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 

 Sspec 107 : การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

30 ส.ค.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

27 นายอนุชา  บุญเสนา (นักวิชาการศึกษา)   

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

 Sspec 112: ก้าวสู่ความส าเร็จด้วยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

2 ก.ย.2554  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

28 นางสาวขวัญจิตร  ลอนมา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  

 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
การยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน ระดับปฏิบัติการ และช านาญการ 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

30-31 มี.ค. 2554   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  

 โครงการพัฒนาทักษะด้านการต้อนรับแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการต้อนรับผู้ติดต่อราชการและ
คณะศึกษาดูงาน 

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง 
มข. 

5 ส.ค. 2554   
ห้องประชุมสารสิน   
อาคารสิริคุณากร 

29 นายชาลี พรหมอินทร์ (นักวิชาการศึกษา)   

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

6 ก.ย.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

30 นางสาวภคปภา  เวชกิจ (นักวิชาการศึกษา)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

6 ก.ย.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

31 นางสาวยลธิดา  ยะปะตัง (นักวิชาการศึกษา)  

 Sspec 107 : การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

30 ส.ค.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

6 ก.ย.2554  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

32 นางสาวขนิษฐา  เสนาขันธ ์(นักวิชาการศึกษา)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ” 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

6 ก.ย.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

33 นายพงษ์เทพ พระคุณ (นักวิชาการศึกษา)  

 อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและ
ศิลปะการเป็นพิธีกร 
 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ประเทศไทย 

10 ต.ค. 2554   
 โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554  
อาคารศูนย์วิชาการ  

 Sspec112 : ก้าวสู่ความส าเร็จด้วยการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

2 ก.ย.2554   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

34 นายอโณทัย  ใจป้้า  (นักวิชาการศึกษา)   

 Sspec 108: กลยุทธ์การท างานอย่างเป็นระบบ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

6 ก.ย.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

35 นางสาวดาริกา   โนนศร ี (นักวิชาการศึกษา)   

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการ
วิชาการ 

29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ 
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ที ่
การอบรม/การพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในวิชาการและวิชาชีพ 
หน่วยงานที่จัด 

วัน/เดือน/ปี 
สถานที ่

 Sspec 107 : การจัดการประชุมและการบันทึก
รายงานการประชุม 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

30 ส.ค.2554 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

36 นางสาวเบญจมาศ   เห็มโพธิ์  (นักวิชาการศึกษา)  

 โครงการ Research Zone (Phase 44) 
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ 18-20 พ.ค. 2554  
ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

37 นายพฤมนต์   เธียรศรีเจริญ  (นักวิชาการศึกษา)  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554 
อาคารศูนย์วิชาการ  

38 นางสาวกรกมล   บุตรดีวงศ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)  

 Sspec 111 : การใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

คณะศึกษาศาสตร์สถาบัน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. 

17-18 ส.ค.2554 
 

39 นายปานเทพ  เลี่ยวเทียนไชย (นักวิชาการศึกษา)  

 อบรมหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่ชุมชนและ
ศิลปะการเป็นพิธีกร 

ชมรมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาแห่ง
ประเทศไทย 

10 ต.ค. 2554    
โรงแรมโฆษะ จังหวัด
ขอนแก่น 

 หลักสูตร “Sspec 205 : เทคนิคการรายงานผล
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” 

สถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มข. 

พ.ย. 2553 อาคารศูนย์
วิชาการ  

 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ 29  ก.ย. 2554   
อาคารศูนย์วิชาการ 

40 นายทนงศักดิ์   พิลาค า  (คนงาน)   

 อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้านเอกสรและพัฒนาระบบการรับ-ส่ง
เอกสารภายใน 

กองกลาง ส านักอธิการบดี 28 เม.ย. 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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  ในปี งบประมาณ 2554 ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด า เนินงานจัดท าฐานข้อมูลผู้ เชี่ ยว ชาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เ พ่ือให้บริการวิชาการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงฐานข้อมูล 
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยพัฒนาจากระบบการให้บริการภายในองค์กรสู่การให้บริการสังคมภายนอกด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันด าเนินการพัฒนาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 97.30 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 
บนเว็บไซต์ http://home.kku.ac.th/uac, และ  http://www.uac-kku.com  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์บริการวิชาการ 

http://home.kku.ac.th/uac,%20และ
http://www.uac-kku.com/
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  นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการยังได้จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหาร 
1) ฐานข้อมูลรายงานด้านการเงิน 
2) ฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

2. ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1) ฐานข้อมูลระบบสารบรรณ  
2) ฐานข้อมูลค าสั่ง 
3) ฐานข้อมูลบุคลากร 

4) ฐานข้อมูลพัสดุ 
5) ฐานข้อมูลผู้เข้อบรม 
6) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 

1. มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียตนาม 

2. มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว 

5. ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

6. ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
8. กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จังหวัด

ขอนแก่น 
9. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10. โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 
11. บริษัท ปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย 
12. บริษัท สิงห์คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 

 
 

1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
2. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ก.พ.) 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร     

อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 
 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

 

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 

ข้อตกลงการจ้าง 
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การประเมินผลกระทบต่อชุมชน ปีงบประมาณ 
2553 

(จัดท าในปี 2554) 

 การจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากร 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

KNOWLEDGE  MANAGEMENT OF KHON KHEN 
UNIVERSITY ACADEMIC SERVICES CENTER 

 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

The Personnel Operating By Using Good 
Governance 

at University Academic Services Center in 
Khon kaen  University 

 แนวทางในการพัฒนาการประสานงานภายใน
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Guidelines development  for internal 

coordination, Academic  Services  Center  
Khon Kaen University 

 

งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร 
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1. วารสารศูนย์บริการวิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม จัดส่งไปยัง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. จดหมายข่าวรายปักษ์ เดือนละ 2 ฉบับ ปีละ 24 ฉบับ จัดส่งไปยัง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. รายงานผลการด าเนินงานศนูย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2553 เป็นเอกสารอ้างอิงการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและ

เผยแพร่ไปยังคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

4. แผนและยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554-
2555 เอกสารอ้างอิงการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการและประกอบ
ตัวช้ีวัดในการประเมินตนองค์กร 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
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5. แผนพับศูนย์บริการวิชาการ เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 

1. เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตทั้งในรูปแบบภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ http://www.uac-kku.com , http://home.kku.ac.th/uac  

 
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบ social network 
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2. UAC KKU  http://www.facebook.com/#!/UNISERV.KKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. KM ศูนย์บริการวิชาการ http://www.facebook.com/#!/groups/191568324214198/ 
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4. ประชาสัมพันธ์เครือข่ายผู้เข้าอบรม (สปชต.) 
http://www.facebook.com/#!/groups/176993219011382/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ICT ศูนย์บริการวิชาการ  http://www.facebook.com/#!/groups/149586481775802/ 
 
 
 
 

 
 
 
 



























รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 คณะผู้จัดท า   

ที่ปรึกษา รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

 ผศ.นพดล  มีไชยโย รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

 ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 

 นายธวัช รัตนมนตร ี
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ 
 

แหล่งข้อมูล นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสริ ิ หัวหน้าส่วนคลัง 

 นางสาวเดือนเพญ็ดาว ชิวพิมาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

 น.ส.ประภาพร ปิ่นใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 

 นายประภาพร ขันชัย หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ ์

 นางสาวชลาลยั วานมนตร ี หัวหน้าส่วนตดิตามและประเมินผล 
 

รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

นางวิภาดา มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
 
 

ประสานข้อมูล นายชาลี พรหมอินทร ์ นักวิชาการศึกษา 
 

ออกแบบกราฟิก นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ 
 

ผู้รับผิดชอบ นางวิภาดา มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

   

เผยแพร่ ธันวาคม 2554  

 
                                   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

                              123 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
                      โทรศัพท์ 0-4334-8983 โทรสาร 0-4320-2408 
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