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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

  
 การให้บริการวิชาการแก่สังคม  ของศูนย์บริการวิชาการ  แบ่งได้เป็น  3  ประเภท  ได้แก่ ประเภทที่ 1)  
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน-หมวดเงินอุดหนุน  เป็นเงินทั้งสิ้น  16,843,800 บาท (สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
และได้จัดสรรงบประมาณให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 146 โครงการ 17 คณะ/หน่วยงาน 
โดยแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ ดังนี้ 1.ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน  
2. ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง    3. ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และ4. ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปแล้วทั้งสิ้น จ านวน  
12,935,330.77 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และด าเนิน
โครงการไปแล้วทั้งสิ้น 116 โครงการ  ประเภทที่  2) : การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  เป็นการให้บริการ
วิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินโครงการไปทั้งสิ้น 1,830,919.80 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบเก้า
บาทแปดสิบสตางค์) ทั้งนี้มีการด าเนินโครงการไปทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมด าเนินงาน  
3 หน่วยงาน และประเภทที่  3) : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับ
หนว่ยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม  แล้วท าการประชาสัมพันธ์ 
(Road show)  ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ  ได้แก่ 1) การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 2) การให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  โดยใช้จ่ายงบประมาณในการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น  24,267,973.74  บาท  (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)  
และมีหน่วยงานที่ร่วมด าเนินโครงการ  7 หน่วยงาน   
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
พบว่า จากแผนปฏิบัติการทั้งหมด 183 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติการ 152 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 83.06 และขอขยายเวลาด าเนินโครงการอีกจ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.94 โดยสามารถสรุปผล
การด าเนินงานแยกตามประเภทโครงการได้ดังนี้     
 โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณะ (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน)   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 146 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน  116  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  79.45   และขอขยายเวลาการด าเนินโครงการอีกจ านวน  30 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
20.55 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 156,880 คน ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป 77,621 คน  เกษตรกร  1,686  คน  
นักเรียน/นักศึกษา 67,850 คน ครู/อาจารย์ 5,752 คน ผู้น าชุมชน 193 คน และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,778 คน  
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มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 87.78 และมีความไม่พึงใจในภาพรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” คิดเป็นร้อยละ  1.02 
 โครงการประเภทที่  2 :  การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร มีโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น  1,355 คน โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็น
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ งหมด 
อยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ  88.23 
 โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้  (หมวดเงินรายได้) มีโครงการทั้งสิ้น    
34  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  33   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  97.06  และขอขยายเวลาด าเนินโครงการอีก
จ านวน  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  2.94   มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น  3,154  คน โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็น
ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างชั่วคราวจากองค์กรต่างๆ  ซ่ึงมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ  “มาก” 
คิดเป็นร้อยละ 87.78 และมีความไม่พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด”  คิดเป็นร้อยละ  13.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ  แก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีการด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการไปแล้วทั้งหมด  
5 โครงการ โดยการคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ซึ่งผลการตรวจ
เยี่ยมในครั้งนี้พบว่าโครงการที่คณะกรรมการฯ  ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม  เป็นโครงการที่ตรงตามความต้องการของชุมชน  
และยังช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านการศึกษา และอ่ืน ๆ 
และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างที่ตั้งไว้ 
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ค าน า 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการสังคม 

ได้แก่ การจัดการอบรม ประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ  ตลอดจนการบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการทางสื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้ขยายการให้บริการวิชาการไปสู่ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ศูนย์บริการวิชาการ ได้วางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิดจากแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555-
2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริการวิชาการ โดยมี กลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภู มิภาค
ลุ่มน้ าโขง และในการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) ศูนย์บริการ
วิชาการได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของศูนย์บริการ
วิชาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายและเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ข้อ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การ
บริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพ่ือชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง กลยุทธ์ที ่2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์ที่ 3 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  และกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ  
และเพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการขับเคลื่อนไปได้อย่ างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตรงตาม นโยบาย 
เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการด าเนินงานภายในศูนย์บริการวิชาการได้แบ่งส่วนราชการภายใต้
ส านักงานอ านวยการออกเป็น 2 กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจอ านวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการ
วิชาการ วางแผนและติดต่อประสานงานรวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  มีหน้าที่ในการจัดท าหลักสูตรอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ  

รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของ

ศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อันจะเป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการอ้างอิงต่อไป 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  ค าตื้อ) 

   ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
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สารบัญ                                                                                       หน้า 

  

  

  

                    
  

 บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ค าน า 
 สารบญั   

1 
3 
4 

 ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ 
 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ ค าขวัญ  พันธกิจ  
 โครงสร้างการบรหิารงาน  
 ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ 
 ด้านงบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ 
 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554–2558  
 การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
 การแบ่งส่วนราชการ 
 การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ส่วนที่ 2 ผลงานเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ด้านระบบและกลไกการประกันคณุภาพศูนย์บริการวิชาการ  
 กระบวนการพัฒนาแผนการด าเนนิงาน 
 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
 ด้านบริหารและการจดัการ  
 ด้านการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้
 ด้านสารสนเทศ 
 ด้านการเงินและงบประมาณ 

 
5 
8 
14 
17 
21 
22 
31 
33 
38 
 
42 
45 
46 
54 
56 
58 
66 

 ส่วนที่ 3 แผนและผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.2555 

 แผนผังโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 แผนการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

- ประเภทท่ี 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
- ประเภทท่ี 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร 
- ประเภทท่ี 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได ้

 สรุปผลการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
 
69 
70 
81 
81 
84 
87 
90 

 ภาคผนวก 
 ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 
 คณะผู้จัดท า 

 
92 
100 
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ส่วนที่ 1 

ประวัติความเป็นมา 

ศูนย์บริการวชิาการ 

ประจ าปงบบประมา  2555 
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 ตราสัญลักษ ์ศูนย์บริการวชิาการ 

     

1. ปรัชญา/ป ิธาน : ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์

รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริม ด าเนินการถ่ายทอดวิทยากร
ด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน 

2. วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นน าของ

ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในการน าเอานวัตกรรมและ
ผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ ใช้ 
การวิจัยเป็นฐาน (researched based university) ร่วมกับ

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เพ่ือชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. พันธกิจ  
1)  พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง ของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2)  เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
3)  ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่ายตลอดจนภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือสร้าง

ชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติการทางสังคม (Social laboratory) ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย  

4) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครฐัสถาบันการศึกษา  เอกชน องค์กร
เอกชน  เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนาธุรกิจ  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ค าขวัญ : ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ 
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5. วัฒนธรรมอบค์กร : กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและระเบียบ มีระบบธรรมาภิบาล 

ประนีประนอมและยอมรับความคิดเห็น  ท างานเป็นทีม  มีจิตใจของการบริการ  เน้นการถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 

6. อัตลักษ ์ : น าผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

7. นโยบาย : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแห่งการประสานงานและด าเนินการ

การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดย
การบูรณาการสรรพวิทยาการจากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการ
ชี้น า ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

8. ค่านิยมอบค์กร การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ตามแนวทางการจัดการบริหารที่ดี  ความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ การเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร การ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

9. ประเด็นยุทธศาสตร์ : แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555-2558 จากกรอบ

แผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2552 – 2567 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริการวิชาการ  เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคมของประเทศ และประเทศในภูมิภาค 
บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การ
พัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

10. เป้าประสบค์  
1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของการ

แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน 
2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (Community 

Model) 
3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community 

Participation) 
4. ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย

เป็นฐาน (Research Based University) 

5. ผลงานบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้  
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ 

 

คณะกรรมการภาคประชาชน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 

ผช.เลขานุการฝ่ายบริหาร 

 ผช.เลขานุการฝ่ายวิชาการ 

 ผช.เลขานุการฝ่ายคลังและพัสดุ 

 

อธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการ 

 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายอ านวยการ 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

เลขานุการศูนย์บริการ

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ  

- หัวหน้าส่วนคลัง  

- หัวหน้าส่วนพัสด ุ

- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ  

- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 

- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 
- หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา 
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
- หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์  

-  หัวหน้าส่วนบริการวชิาการ 

-  หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม 
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                                           รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 

                                           อธิการบดี 

                                         ประธานกรรมการ                                                 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

 

 

 

   

ดร.กิตติ  วิทูรย์วิทย์ลักษณ์ เภสัชกรนิพนธ์ ธบญญานิพนธ ์ รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ 

 

 

 

 

   

รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย  พันเอกกนก ภูม่่วง นางเพ็ญจันทร์  แสนประสาน  

กรรมการและเลขานกุาร 

 

 

 

   

รศ.ดร.อ านวย  ค าต้ือ         

ค ะกรรมการประจ าศูนย์บริการวชิาการ  
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              ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ 

                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
         ประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการ 
 

 
 
 
 

   

รศ.ดร.อนันต์ พลธานี 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ 

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศร ี

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.มันทนา สามารถ  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  

ผู้จัดการโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าร ิ

ดร. สุรพล แสนสุข 

ผู้อ านวยการวิทยาเขต
หนองคาย 

  

กรรมการและเลขานกุาร 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 

 

 

 

ค ะกรรมการบริการวิชาการ 
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ผศ.กมล อนวัช 

ประธานกรรมการ 
ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม 
รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 

  

 

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

   
อ.อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ นายสมนึก ปิ่นทอง รศ.พิศาล  ศิริธร 

  

 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต  ชูคันหอม รศ.นพ.สมเดช  พินิจสุนทร  

ค ะกรรมการภาคประชาชน 

ค ะกรรมการติดตามและประเมนิผลโครบการบรกิารวิชาการแก่สับคม 
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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 

ค ะกรรมการภาคประชาชน 
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                                                รศ.ดร.อ านวย  ค าตื้อ 
                                                              ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

                   

ผศ.นพดล  มีไชยโย   รศ.ดร.ธรีะ  ฤทธิรอด ดร.วิรงรอง  มงคลธรรม 
รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายอ านวยการ 

รองผู้อ านวยกา  
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

     
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

นายพิชัย เล่งพานิชย์ 
เลขานุการศูนย์ฯ 

นายธวัช  รัตนมนตร ี  
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร 

   นายบุญญฤทธิ ์สมบัตหิลาย   
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ 

นางพัชลียก์านต์ ประภาธนาสิริ 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลัง 

และแผน 
                           
 
 
 
 
 

           

           นายธวัช  รัตนมนตร ี
               หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 

         น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
       หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวชิาการ 

ผู้บริหารศูนย์บรกิารวิชาการ 
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รายงานประจ าปี 2555 

ประวัติความเป็นมาขอบศูนย์บริการวิชาการ 
ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตามประกาศ

พระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และสถานที่ท าการถาวร
ตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันจากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการที่ยาวนาน 
ศูนย์บริการวิชาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า 
กอปรกับนโยบายผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะน าพาศูนย์บริการวิชาการให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ
และประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ยึดมั่นการส่งเสริมและด าเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง  ๆ  
ตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนโยบายและวัตถุประสงค์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสบค์ 
1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

จัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่  
ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้น า 
ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย
และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก” 

 
 

โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความ
เช่ือมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  
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กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” ประกอบด้วย 5 มาตรการได้แก่ 

มาตรการที่ 1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม
ที่ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มาตรการที่ 2: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

มาตรการที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 

มาตรการที่ 4: บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพ่ือ
เผยแพร่สู่ชุมชน 

มาตรการที่ 5: มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคมทุกระดับ 
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บบประมา ศูนย์บริการวิชาการ 
1. บบประมา แผ่นดิน 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินของศูนย์บรกิารวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

2. บบประมา เบนิรายได้ศูนย์บริการวิชาการ 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
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ตาราบเปรยีบเทียบบบประมา ศูนย์บรกิารวิชาการย้อนหลับ 3 ปง 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
เงินงบประมาณแผ่นดิน       
1.งบบุคลากร       
  - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า        
    งบประมาณ 3,430,140.00 4,300,740.00 5,075,135.25 
    รายจ่าย 3,430,140.00 4,300,740.00 5,075,135.25 
    คงเหลือ 0.00 0.00 0.00 
 ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ 0.00 0.00 0.00 
2.งบด าเนินการ       
  - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ        
    งบประมาณ 499,000.00 499,000.00 499,000.00 
    รายจ่าย 498,963.43 490,499.20 497,790.45 
    คงเหลือ 36.57 8,500.80 1,209.55 
 ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ 0.01 1.70 0.24 
3.งบเงินอุดหนุนทั่วไป       
  - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ส่วนที่ศูนยบ์ริการวชิาการรับผิดชอบ)      
    งบประมาณ 9,157,800.00 5,200,800.00 5,391,300.00 

    รายจ่าย 9,157,655.61 3,765,722.79 5,375,747.45 

    คงเหลือ 144.39 1,435,077.21 15,552.55 
 ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ 0.00 27.59 0.29 

4. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ       
    งบประมาณ 0.00 1,220,000.00 0.00 
    รายจ่าย 0.00 1,036,998.00 0.00 
    คงเหลือ 0.00 183,002.00 0.00 

  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ   15.00 0.00 
เงินงบประมาณรายได้       
1. เงินรับจากโครงการอบรม การให้บริการวิชาการแก่สังคมและอื่น ๆ        
   รายรับ 18,355,717.14 49,264,473.00 27,162,053.42 
   รายจ่าย 18,355,124.83 47,048,902.93 26,213,315.40 
   คงเหลือ 592.31 2,215,570.07 948,738.02 

   ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ 0.003 4.50 3.49 
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รายงานประจ าปี 2555 

บบประมา ศูนย์บริการวชิาการ ประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2555 

1.บบประมา แผ่นดิน 

ประเภทเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เงิน

คงเหลือ 

1.งบด าเนินงาน         

1.1 งบบุคลากร 5,075,135.25 5,075,135.25 0.00 0.00 

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ     

     ค่าตอบแทน 18,725.00 18,725.00 0.00 0.00 

     ค่าใช้สอย 145,750.42 145,750.42 0.00 0.00 

     ค่าวัสดุ 255,784.41 254,574.86 1,209.55 0.47 

     ค่าสาธารณูปโภค 78,740.17 78,740.17 0.00 0.00 

รวม 5,574,135.25 5,572,925.70 1,209.55 0.02 

2.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2.1 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1,397,500.00 1,396,408.39 1,091.61 0.08 

2.2 โครงการอ านวยการบริหารจัดการ 2,500,000.00 2,487,749.06 12,250.94 0.49 

2.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

243,800.00 241,590.00 2,210.00 0.91 

2.4 โครงการการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ชุมชน 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

2.5 โครงการการแสดงเทคโนโลยีตาม
วิถีความพอเพียง 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

รวม 5,391,300.00 5,375,747.45 15,552.55 1.47 

รวมทั้งสิ้น 10,965,435.25 10,948,673.15 16,762.10 0.15 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

2. บบประมา เบินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เงิน

คงเหลือ 

1.รายรับจากโครงการอบรม       

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการ
วิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 

3,660,100.00 3,349,544.75 310,555.25 8.48 

1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก 

23,416,055.00 21,690,503.06 1,725,551.94 7.37 

     1.2.1 งบบุคลากร 801,011.01 801,011.01 0.00 0.00 

     1.2.2 งบด าเนินงาน 372,256.58 372,256.58 0.00 0.00 

2. รายรับค่าบริการวิชาการ/รายรับอื่น ๆ 85,898.42 0.00 85,898.42 100.00 
รวมทั้งสิ้น 27,162,053.42 26,213,315.40 948,738.02 3.49 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

ด้านการบรกิารวิชาการแก่สับคม 

 

ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการประสานงานและด าเนินการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการจาก
บุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 
โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมโยงกับ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”  
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยทุธศาสตร์ศูนยบ์รกิารวชิาการ พ.ศ.2554–2558 
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.  การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพ่ือชี้น า ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

กลยุทธ์ที่ 2.  การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ที่ 3.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่4. การพัฒนาระบบบริหารจั ดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5.    การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

จากกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความส าเร็จการประเมินผล

การปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการก าหนดแนวทางต่าง ๆ เพ่ือให้ภารกิจของการ

บริการวิชาการโดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์

และผลสู่งบประมาณ โดยการมีเอกภาพ

ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ

ปฏิบัติพันธกิจ  การมีผู้บริหารที่เข้าใจ

เข้าถึงมีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการในการปฏิบัติ

พันธกิ จบริ การวิ ชาการ เ พ่ือร่ วมน า

มห า วิ ท ย า ลั ย -ขอนแก่ น สู่ ก า ร เ ป็ น

มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ 

อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ 400 ของโลกซึ่งการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการนั้นสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรรงบประมาณให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ ดังนี้ 1) ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 2) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุดโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ 4) ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ในการ
ด าเนินโครงการ  

ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด
โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ  
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะท าหน้าที่ประสานงานและร่วมด าเนินการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ  
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ  น าเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็น
ผลงานที่ได้จากการวิจัย การเรียนการสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพ่ือจัดท าโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ รายได้ เพ่ือสนับสนุนการท างานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด น าไปสู่แผนผัง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้                                                                                                             
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารบาน 
ศูนย์บรกิารวิชาการประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2554 -2558   

ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา

สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคม

อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การก าหนดประเภท (item) ของงบประมาณ
แผ่นดินงบอุดหนุนทั่วไปที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ประเทศ 

1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
งบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการวิชาการท่ีผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรม-การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุกที่สร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีน าผลงานวิจัย 
การเรียนการสอน ภูมิปัญญามหาวิทยาลัย ท้องถิ่น 
วัฒนธรรมมาบูรณาการในการบริการวิชาการ 

3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ 

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

4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพ่ือหาความ
ต้องการของสังคม 

5) การหาความต้องการของสังคม 
(need assessment)เพ่ือจัดท าโครงการบริการ

วิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 

5) มีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจบริการวิชาการ  (Office /Team of 
academic service business development) 

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

6) มีการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะ
ยาว/ต่อเนื่อง เพ่ือประชาชน ในการประกอบอาชีพ 

7) การมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ 

7) มีการจัดท าวารสารศูนย์บริการวิชาการ/  
E-journal ที่ เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม 
จากการใช้วิจัยเป็นฐานของบุคลากรต่อสังคม 

8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 8) มีการพิจารณาจัดท ากลไกให้บุคลากร 
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รายงานประจ าปี 2555 

ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา

สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคม

อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน   
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในการสร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการ 

9) การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: (Cooperate 
Social Responsibility) 

9) มีการประกาศหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

10) มีการรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
เพ่ือชุมชน เช่น Open courseware เป็นต้น 

11) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน เพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพ 

11) มีการอบรมแก่ชุมชนเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น การ
นวดแผนไทย เป็นต้น 

12) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการทุกระดับอย่าง
ทัดเทียม 

12) มีกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

13) การใช้วารสารศูนย์บริการวิชาการ /  
E-Journal เพ่ือเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการ
เพ่ิมเติม 

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

14) การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เข้า
ร่วมในพันธกิจบริการวิชาการให้มากขึ้น 

14) มีการประสานผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อน าองค์ความรู้ไปให้บริการวิชาการสู่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

15) การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการท่ีสร้าง
พันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของบุคลากรใน
การให้บริการวิชาการ โดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

15) มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป้าหมาย :  เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในการน้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 
          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การติดตามการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว 
 

1) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการที่น า
ผลงานวิจัย การเรียนการสอน ภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ 

2) การจัดตั้ งชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมเติม 

 

2) มีการจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยในการน ามหาวิทยาลัยสู่
ต้นแบบแห่งสุขภาวะที่ดี  ภายใต้หลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3) โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU social 
laboratory)ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลผลิต
ทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน น าไปสู่
การบริการวิชาการแก่ชุมชนบนพ้ืนฐานของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน 

4) มีการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

5) น้อมน าพระราชด าริการพัฒนาสังคมมาใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ 

5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
ใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6) การน ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัย
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี 

6) มีการจัดท าชุมชนต้นแบบในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ 
เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้ง

ภาครัฐ เอกชน 
1)  มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU: 

memorandum of understanding)ระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ 

2) การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2) มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
เครือข่าย 

3) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กร
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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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 

  

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

          ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นน า

ของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 

 

1) มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุ 
มิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น
และระยะยาว 

 

2) มีการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวให้แก่ประชาชนมีการจัดท า
งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ 
เป้าหมาย :  เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นน าและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ  

มีความเข้มแข็งในการประสานงานและด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

        ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่

บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ตาม
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี  มีสุขภาวะและ
เป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทในการ
ปฏิบัติพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

1. การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการท่ีมีการ
บริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ปฏิบัติทุก 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ 

 
2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี

จิตส านึกและ competency ในการบริการ
วิชาการเพ่ือพร้อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

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

3) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและเป็นศูนย์เรียนรู้  
(learning organization) ของสังคม 

 

3. การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ช านาญ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อ 
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมี
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ 

4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

4. การมีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สามารถ
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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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
ระหว่าบปง พ.ศ. 2554-2558 

จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์ 
เพ่ือให้การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติน าไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการจึงได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดงบประมาณ
แผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป ส าหรับงานบริการวิชาการวิชาการที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8 ล้าน
บาท ดังนั้นการจัดท าแผนงบประมาณ แผนงานและแผนเงินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 
มีคณะกรรมการบริการวิชาการโดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดี
คณะต่าง ๆ อีกไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่จัดท าต้องสอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชากรที่น าเสนอมีมากกว่างบประมาณ ดังนั้น
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้มาสนับสนุนในการด าเนินงาน  

2. การมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์บริการวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการ 
หรือประสานงาน (organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้บริหาร
ศูนย์บริการวิชาการต้องท าหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่าง  ๆ ในมหาวิทยาลัยในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหารศูนย์บริการ
วิชาการมีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว มีเลขานุการศูนย์เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ได้มาจากการสรรหา
อยู่ในวาระละ 4 ปี ฉะนั้น ผู้อ านวยการและทีมงานจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และภาวะผู้น า ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในภายนอก ส่งผลให้การบริหารศูนย์บริการวิชาการมีประสิทธิภาพ บุคลากรมี
ขวัญและก าลังใจ มีแนวทางในการด าเนินงาน และมีการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการ  บุคลากร คือผู้ร่วมปฏิบัติงานตามทิศทาง
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติศูนย์บริการวิชาการ ดังนั้นบุคลากรศูนย์บริการวิชาการต้องมีจิตส านึก มีทักษะ มีจิตอาสา มีจิต
บริการ (service mind) ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้บุคลากรศูนย์บริการวิชาการมีทักษะตรงตามกลยุทธ์
ที่วางไว้ 
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รายงานประจ าปี 2555 

 

 

ความเชื่อมโยง ของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ  

และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน เป็นสถาบนัเสรมิสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ 

โดยเป็นท่ีพึ่งของสังคมและประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรูท้างวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
อันจะน าไปสู่ การชี้น าสังคมทางปญัญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลยุทธ์หลกั 
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุม่ประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแกส่ังคม   

7 ยุทธศาสตร์ 21 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจดัการที่ด ี  : 3 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติบณัฑิตทีด่ี     : 2 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา    : 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย3 โครงการ   : 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวชิาการ    : 12 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด ี  : 1 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคณุภาพและระบบประกันคุณภาพ : 1 โครงการ                    
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รายงานประจ าปี 2555 

การแบ่บส่วนราชการ 

ภายใต้ส านักบานอ านวยการ 

ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้ง
การติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมการ
บริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด 

กิจของกลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจ าเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ชุมชน บุคลากร 
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษเป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ
ตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการด าเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งขึ้นอยู่กับค าสั่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

   ศูนย์บริการวิชาการมีบุคลากรแบ่งออกเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 45 คน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ร้อยละ 31 
ของบุคลากรทั้งหมด ส าหรับวุฒิการศึกษาบุคลากรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30  
ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้     
  ตารางแสดงจ านวนบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่งและวุฒิการศึกษา                                             

การจัดกลุ่มบุคลากรตาม 
ประเภทต าแหน่ง 

จ านวน 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

1. ข้าราชการ 13 3 7 0 0 
2. ลูกจ้างประจ า 1 0 0 0 1 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 4 0 1 3 0 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 4 0 1 3 0 
5. พนักงานราชการ 1 0 0 1 0 
6. ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได ้ 8 0 0 8 1 
7. ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 14 0 0 14 2 

รวม 45 3 9 29 4 
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บุคลากรศูนย์บรกิารวิชาการ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

ผู้บริหาร 

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

2.  ผศ.นพดล   มีไชยโย รองผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการฝ่ายอ านวยการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

3.  รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

4.  ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการฝ่ายบริการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ข้าราชการ 

5.  นายพิชัย   เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ ส านักงานผู้อ านวยการ 

6.  นายธวัช   รัตนมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริหาร 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

7.  นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

8.  นางพัชลีย์กานต์  ประภาธนาสิริ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายคลังและพัสดุ 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

9.  นางสาวเดือนเพ็ญดาว   ชิวพิมาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

10.  นางเอ้ืองฟ้า   วรรณสิทธิ์ หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

11.  นางประคอง   เชียงนางาม หัวหน้าส่วนพัสดุ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

12.  นางสาวประภาพร  ปิ่นใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

13.  นายประภาพรณ์   ขันชัย หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ 

14.  นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

15.  นางสาวลลดา  สินธุพันธ์ หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

16.  นางสาวชลาลัย วานมนตรี หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้ 

17.  นางวิภาดา  มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

18.  นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

19.  นายปานเทพ เลี่ยวเทียนไชย หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

20.  นางรชตวรรณ    พรมภักดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

พนักงานราชการ 

21.  นางสาวอุมาพร   ปาลสาร พนักงานธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ลูกจ้างประจ า 

22.  นางส าเนียง   สมภาร พนักงานพิมพ์ดีด   กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได ้

23.  นางสาวเสาวลักษณ์   ราช า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

24.  นางสาวมิยาวดี   โนนศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

25.  นางสาววาสนา   จงจิตกลาง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

26.  นางสาวผ่องศรี   เป้งสะท้าน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

27.  นายสุพันธ์    ขันตา พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

28.  นางสาวสมยงค์  แหล่ยัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

29.  นางสาวภนิตา   นามพิกุล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

30.  นางสาววรรณภา   สีดาพล นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

31.  นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ 

32.  นายพฤมนต์  เธียรศรีเจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

33.  นางสาวขวัญจิตร    ลอนมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

34.  นายอนุชา   บุญเสนา นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

35.  นางสาวภคปภา   เวชกิจ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

36.  นายชาลี   พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

37.  นางสาวขนิษฐา   เสนาขันธ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

38.  นางสาวดาริกา  โนนศรี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

39.  นางสาวกรกมล บุตรดีวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

40.  นายทนงศักดิ์   พิลาค า คนงาน กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

41.  นางสาวณัฐอร  เลี้ยวประเสริฐ นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

42.  นางสาวศศิกาญจน์ ประสารฉ่ า นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 

43.  นางสาวจุฑามาส จันดี นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

44.  นางสาววรรณวิษา  โจ่ยสา นักวิชาการศึกษา กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

45.  นางสาวภัทรฉัตร ประสารฉ่ า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอ านวยการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์บรกิารวิชาการ 

ศูนย์บริการวิชาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ได้รับ
ประสบการณ์ ความช านาญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดความเจริญก้ าวหน้าในอาชีพ เช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมของ
ศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน 

1. 1 ส่วนคลังและส่วนพัสดุ
ศูนย์บริการวิชาการ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการ
วิชาการ”  

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

2.  ส่วนบริหารและธุรการ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมส าหรับ
บุคลากรศูนยบ์ริการวิชาการ 

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 
3.  สภาข้าราชการ มข. โครงการประสานงานเครือข่ายสภา/

ชมรมข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษา 

นายพิชัย เล่งพานิชย์ 

4.  คณะแพทยศาสตร์ มข. ประชุมวิชาการ “การจัดการความรู้ 
Share and Learn ประจ าปี 2555 

นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ 
นางรชตวรรณ  พรมภักดี  

อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างภาพ 
3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3 D 

นายทิวากร   กาเจริญ   

5.  กองกลาง มข. โครงการอบรมการใช้งาน KKU 
Google Apps 

นายธวัช    รัตนมนตรี  

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบบริหารงานเอกสารและแนว
ปฏิบัติการบริหารงานธุรการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา
ระบบจัดเก็บและท าลายเอกสาร 

นางส าเนียง  สมภาร    

6.  กองคลัง มข. -โครงการสัมมนาเครือข่ายฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน 
-โครงการแนะน าใช้งานในระบบ 
KKUFMIS  
-การจัดท าหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายประจ าปี 2554 
-โครงการ Train the trainer  
การจัดการสิ่งก่อสร้าง 
-โครงการแนะน าใช้งานในระบบ 
KKUFMIS  
-โครงการ Train  the  trainer  
e-Service ของหน่วยเงินเดือน 

นางพัชลีกานต์  ประภาธนาสิริ   
นางประคอง  เชียงนางาม 
นางสาววาสนา จงจิตกลาง   
นางสาวสมยงค์   แหล่ยัง    

7.  งานประชาสัมพันธ์ มข. -โครงการสัมมนาส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย 
-โครงการสัมมนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกบการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์  

นายประภาพรณ์   ขันชัย    
นางสาวภคปภา   เวชกิจ   

8.  คณะแพทยศาสตร์ มข. ประชุมวิชาการ “การจัดการความรู้ 
Share and Learn ประจ าปี 2555 

นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ 
นางรชตวรรณ   พรมภักดี  

อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างภาพ 
3 มิติ ด้วยโปรแกรม 3 D 

นายทิวากร   กาเจริญ   

9.  กองอาคารและสถานที่ มข. การเสวนา “แนวทางการอนุรักษ์
พลังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ 
 

10.  กองการเจ้าหน้าที่ มข. โครงการอบรม “การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ตามแนวทางการสร้างความสุขในที่
ท างาน และ-โครงการส่งเสริมและ

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ หน่วยงานที่จัด หลักสูตรอบรม ผู้เข้าอบรม 
สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร” (Happy  Work and 
Brain) 
การสัมมนา แนวปฏิบัติและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวปฏิบัติที่ดี 

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้
โปรแกรมค านวณการเลื่อน
เงินเดือน 

นางสาวอุมาพร   ปาลสาร    

11.  ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

โครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอาคารพิมลกลกิจ 

บุคลากรศูนย์บริการวิชากา 

อบรมการเขียนข่าวที่เหมาะสมกับ
เว็บไซด์และกลไกการตรวจข่าว
หนังสือพิมพ์ 

นายประภาพรณ์    ขันชัย    
นางสาวภคปภา   เวชกิจ   

12.  ส านักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
QS World  University  Ranking 
-การอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 
-การอบรมโปรแกรม CheQA และ
เครือข่าย QA อาสา 

นางสาวนิภาพรรณ   
ชัยเดชทยากุล    
นางสาวขนิษฐา  เสนาขันธ์   

13.  บริษัท HP จ ากัด หลักสูตร HP Network 
Modernization  

นายธวัช    รัตนมนตรี   
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย 

14.  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โครงการฝึกอบรมกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 

นายบุญญฤทธิ์   สมบัติหลาย   

15.  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - Mcore 201 : การพัฒนาผู้น าเพื่อ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : 
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน 

นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ   
 

-Mcore 101 ก้าวแรกสู่การบริหาร
ส าหรับสายสนับสนุน 

นายประหยัด  สืบเมืองซ้าย   
นายทิวากร   กาเจริญ   
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 

 

 

ส่วนที ่2 

ผลบานเด่น 

ขอบศูนย์บริการวิชาการ 

ประจ าปงบบประมา  พ.ศ.2555 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุ ภาพ 

 

 

 

 

 

 

ระดับ “ดีเด่น (5 คะแนน) 
กับการตรวจประเมนิคุ ภาพภายในศูนย์บรกิารวิชาการ  

ประจ าปงการศึกษา 2554 

 
ศูนย์บริการวิชาการ มีระบบและไกลการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน มีการด าเนินการตามระบบด้านการประกัน

คุณภาพ การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินงานตรงตามแผน มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในของศูนย์ 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีนโยบายการประกันคุณภาพ 

ที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการจัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้กับหน่วยงานอื่น เช่น มีหน่วยงานภายนอกขอศึกษาดูงาน และมีการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ

ประโยชน์ที่มีผลต่อองค์กรจากการด าเนินงานตามขั้นตอนของกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) เพ่ือการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของศูนย์บริการวิชาการ เพ่ือให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยตามที่ได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessments Report : SAR) ของส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปีการศึกษา 2554 ศูนย์บริการวิชาการได้รับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

ภายใน (Internal Quality Audit :IQA) เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากส านักงานประเมินและประกัน
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

คุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยเลือกผลลัพธ์การด าเนินงาน หมวด 7 ในการตรวจ

ประเมินสรุปผลการประเมินภายใน  ได้คะแนนระดับ “ดีเด่น” ดังตารางต่อไปนี้ 

       
 ตารางที่ 1 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริการวิชาการ (Internal Quality Audit: IQA) ศูนย์บริการวิชาการ  
ปีการศึกษา 2554 
 

ตัวช้ีวัด ประเมินตนเอง 
กรรมการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน        

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 5 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 5 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน 5 5 
7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ 5 5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 5 
7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 5 5 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

8.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 5 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 5 
คะแนนรวม 45 45 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วยจ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับการประเมิน) 5 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริการวิชาการ (Internal Quality Audit: IQA) ศูนย์บริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 2554 ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ และ 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ กระบวนการพัฒนาแผน ระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการบริการทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ภาวะผู้น าของ
กรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์บริการวิชาการมีระบบและไกลการประกันคุณภาพระดับ
หน่วยงาน มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนดไว้ เช่น มีแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การควบคุม 
ติดตาม และตรวจสอบให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านคุณภาพภายใน
ของศูนย์บริการวิชาการ มีหน้าที่ในการการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผล
การตรวจประเมิน Improvement plan) และน าเอาผลการประเมินไปปรับปรุง ศูนย์บริการวิชาการได้ก าหนดตัวบ่งชี้
ตามอัตลักษณ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์ มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือ
มอบหมายตัวชี้วัด มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการรวบรวมข้อมูล 
พร้อมควบคุมติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว   ศูนย์บริการวิชาการมีการ
จัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน  นอกจากนี้
ศูนย์บริการวิชาการได้จัดท าระบบพัฒนาฐานข้อมูลประกันคุณภาพเพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์บริการวิชาการhttp://www.uackku.com/QA/Board.php 
และได้จัดท าระบบการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์บริการวิชาการ และน าเอาผลจาก
การประเมินมาพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

http://www.uackku.com/QA/Board.php
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ด้านกระบวนการพัฒนาแผนการด าเนินบาน 
 

ศูนย์บริการวิชาการได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยอยู่ภายใต้กรอบแผนระยะยาว  

พ.ศ. 2552-2567 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2553-2558 ด้านการบริการวิชาการ 

แก่สังคม  ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติ และจุดเน้นของคณะ/หน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาอุดมศึกษา 10 ป ี 

ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน  โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ

หรือกรรมการบริหารสูงสุด จากนั้นได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนจัดท าแผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนงาน  

น าเสนอต่อที่ประชุมโดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุมหารือข้อสรุปในเนื้อหาของแผน พร้อมให้

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

ศูนย์ฯ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯแล้ว มอบหมายให้ส่วนนโยบายและแผนจัดท า

เป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการศูนย์บริการวิชาการ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน หลังจากได้แผนปฏิบัติราชการของ

ศูนย์บริการวิชาการแล้ว  ได้มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ให้มีการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติ

ราชการให้บุคลากรได้รับทราบ จากนั้นน าแผนปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานมาเขียนลงใน PD/PF เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบัติงานต่อไป 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ด้านบริการวิชาการแก่สับคม 

บุคคลที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุ เชิดชูเกียรติ 

ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2555 

ศูนย์บริการวิชาการได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งด้านการจัดหลักสูตรอบรม 
การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งศูนย์ได้เป็นผู้ประสานงานร่วมกับคณะ/
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือน าองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญา 
และประสบการณ์ ออกไปพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน จากการด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมด าเนินโครงการบริการวิชาการจะประสบผลส าเร็จตรงตาม
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 3 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล จากคณะศึกษาศาสตร์ และรศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช จากคณะวิทยาการจัดการ มข.   
2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รศ.อัมพรพรรณ ธีราบุตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มข. และ อาจารย์ศิริพร  
มงคัลถาวรชัย จากคณะแพทยศาสตร์ มข.และ3) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รศ.อัจฉรา ศิริมังคลา  
จากคณะวิทยาศาสตร์ และรศ.นุชรีย์ ศิริ จากคณะเกษตรศาสตร์ มข.  
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

บานแสดบเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่บประดิษฐ์ และภูมปิัญญาท้อบถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้บที่ 14 
(The 14 KKU Technology Innovations and Local Wisdom 2012) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์บริการวิชาการ คณะ

เกษตรศาสตร์ และส านักงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ร่วมกันจัดงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2555 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  

16-18 สิงหาคม 2555 ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.  โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี 

เป็นประธาน ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน รศ.ดร.

อ านวย  ค าตื้อ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น/คณะ/หน่วยงาน นักศึกษา 

คณาจารย์และนักเรียนที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด และร่วมเป็นเกียรติในงาน เป็นความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์บริการวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าองค์ความรู้ 

นวัตกรรม และผลงานด้านต่าง ๆ ที่สร้างและพัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  น าไปพัฒนาเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการเรียน การสอน การบริการวิชาการ หรือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศด้านวิชาการของคณะ/หน่วยงาน ศูนย์วิจัย

เฉพาะทาง อีกทั้งหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จัดแสดงและให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน นอกจากนั้นยังมีการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย 
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ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ศูนย์บริการวิชาการ ได้ด าเนินการโครงการชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยน้อมน าพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและองค์
ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เผยแพร่ออกสู่ชุมชนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ 
บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้สู่ชุมชน 
โดยการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน 

ซึ่งในปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนทั้งสิ้น 13 ชุมชน 

 

หลักสูตรทาบการพยาบาล  
ในปี พ.ศ. 2555 นี้ ศูนย์บริการวิชาการ 
ได้ร่วมกับสภาการพยาบาล จัดอบรมหลักสูตร
ทางการพยาบาลหลากหลายหลักสูตร โดยเชิญ
วิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ จากทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายให้กับผู้เข้า
รับการอบรม โดยมีการถ่ายทอดเทคนิค ทฤษฎี 
เทคนิค ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้กับบุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีใน
การท างาน และมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรด้านการพยาบาลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ส่งผลดีกับผู้รับบริการด้านสุขภาพโดยตรง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรม 

คาราวานวิทยาศาสตร์  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ กับองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดคาราวานวิทยาศาสตร์
สัญจร แสดงนิทรรศการและจั ดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ และเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในเขตภาคอีสาน
ตอนบน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายใน
กิจกรรมมีการน าชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดง
สาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ  
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เสริมสร้าบประสิทธิภาพและพัฒนาคุ ภาพชีวิตขอบข้าราชการในจับหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับความไว้วางใจจาก 
ส านักงาน ก.พ. ให้จัดโครงการอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2552 
เ ป็ น ต้ น ม า  โ ด ยมี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ใ ห้
ข้าราชการในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้พักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานใน

สภาวะที่เสี่ยงภัยและตึงเครียด เป็นการชั่วคราว โดยจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการเตรี ยมความพร้อม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ และได้รับความชื่นชมจากส านักงาน ก.พ. และผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก  
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์บริการวิชาการท่ีได้ขยายการให้บริการวิชาการแก่สังคมออกไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์การท าบานให้มีประสิทธิภาพ 
 

จากความร่วมมือของศูนย์บริการวิชาการ และ
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยจัด
อบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 43 ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้เป็น
หลักสูตรที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับความมั่นใจ
จากผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้า
อบรม เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
เ พ่ือมุ่ งหวั ง ให้การท างานของเจ้ าหน้าที่ รั ฐ 
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 
นโยบายของรัฐบาลเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการ มีวิธีคิดเพ่ือเพ่ิมพลังชีวิตและคุณภาพงาน  โดยได้รับเกียรติจาก  
นายสาโรจน์ แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานพิธีเปิด จัด ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด
อุดรธานี  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทมีบานบริการอย่าบมีความสุข 

 

หลักสูตรอบรม “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทีมงานบริการอย่างมีความสุข” เป็นอีก
หลักสู ตรอบรมจากความร่ วมมือของ
ศูนย์บริการวิชาการและสมาคมข้าราชการ
พลเรือนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้อง 
ร่วมด้วยช่วยกันในกาพัฒนาการบริการเชิง
คุณภาพ ให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ เสริมสร้างทักษะการให้บริการ
ส าหรับข้าราชการและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานในหน่วยงานของตนเองได้ โดยมี นายกิตติ จตุรพรสวัสดิ์ 
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด จัดเมื่อวันที่14–15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็น
เตอร์ จังหวัดอุดรธานี   โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่ง
แจ้ง และ อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย  

สภากาแฟสีหราช 
 จากความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ กับ กรมทหารราบที่ 8 และอีกหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาล 
และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้ง “สภากาแฟสีหราช” ขึ้น โดยมีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด สนทนา 
และประสบการณ์  ประจ าทุกเดือน ซึ่ ง
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการท างานเชิงรุก โดย
การพบปะประชาชน สร้างความเข้าใจกับ
ชุ มชน  และบู รณาการการท า งาน  ใน
เครือข่ายเพ่ือสร้างชุมชน สังคมที่น่าอยู่ การ
ด าเนินงานของสภากาแฟ ได้ด าเนินมาแล้ว
กว่า 3 ปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชน ส่งผลท าให้ชุมชนมีความใกล้ชิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น และมีหน่วยงานมากมายเข้าร่วม ซึ่งท าให้
ศักยภาพการท างานของเครือข่ายมีความเข้มแข็งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และจะด าเนินกิจกรรมดี ๆ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 



 

Annual report 2012 University Academic service center     51 

 

ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

โครบการเสริมสร้าบผู้ประกอบการใหม่ NEC 
จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ศูนย์ บริ ก า รวิ ช าการกั บศูนย์
ส่ ง เสริ ม อุตสาหกรรมภาค 4 
จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการ
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(New Entrepreneur Creation: 
NEC) เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่มีความ
สนใจที่จะสร้างธุรกิจของตนเอง 
ได้เข้ารับการอบรมพ้ืนฐานและ
เพ่ิมทักษะ และศึกษาดูงานจากผู้

ทีป่ระสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ิมทักษะขับเคลื่อนธุรกิจ
ของตนเองด าเนินการไปจนประสบความส าเร็จ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์บริการวิชาการได้ขยายการให้บริการ
ไปยังจังหวัดเลยและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดเลยจ านวนมาก 
 

สัมมนาการเพิม่ประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้อบถิ่น จ.เลย รุ่นที่ 6 
ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมสัมมนา
การเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จังหวัดเลย” รุ่นที่ 6 ประจ าปี 2555 ระหว่าง
วั นที่  2 -6  เ มษ ายน  255 5  ณ  โ ร ง แ ร ม 
รังเย็น รีสอร์ท จังหวัดเลย ซึ่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จังหวัดเลย เข้ารับการอบรม โดยมี  
รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ และนายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัด
เลย ประธานร่วมในพิธีเปิดทั้งนี้การจัดอบรม
สัมมนาดังกล่าว เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
จังหวัดเลย มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นรวมถึง
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มุ่งหวังให้การท างานของสมาชิกสภาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
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อบรมเภสัชกรรมปฐมภูมใินเขตร้อยแก่นสารสนิธ์ุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ท าความร่วมมือ

ทางวิชาการกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเขต 7 จัดอบรมโครงเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

ในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์ เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพ

ของ เภสั ชกร ในการปฏิบั ติ ง านปฐมภูมิ ให้ มี 

องค์ความรู้ ทักษะและมีความมั่นใจมากขึ้น โดย

เฉพาะงานส่งเสริมพ่ึงพาตนเองในด้านสมุนไพร งาน

ดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชนและงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยครอบคลุมเภสัชกรปฐมภูมิในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์  

จัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในเขตจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

และกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดอบรมโครงการนี้ด าเนินงานโดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพิ่มพูนความรู้ประชาคมอาเซียนแก่กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 6 

ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จับหวัดร้อยเอ็ด 
 

    รองศาสตราจารย์ดร.อ านวย ค าตื้อ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการบรรยาย
พิเศษเรื่อง“2015ประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community: AC กับความ 
ท้าทายของคนไทย” ให้กับบุคลากรของ
กรมทหารปืน ใหญ่ที่  6  ค่ ายสมเด็ จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ก าลัง
พลและครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องและ
เตรี ยมพร้ อมกับการ เข้ าสู่ ทิ ศทางที่
ก้ าวหน้า อีกระดับหนึ่ งกับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ 
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รายงานประจ าปี 2555 

เครือข่ายบริการวิชาการ 37 สถาบันอุดมศึกษาไทย ยกระดับการเชื่อมโยบด้าน

บรกิารวิชาการแกส่ับคมสู่ประชาคมอาเซียน 
ศูนย์บริการวิชาการได้มีแนวคิดให้

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการแก่
สังคม สถาบันอุดมศึกษาไทย จับมือร่วมกันท างาน  
งานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือยกระดับการ
ท างานและขยายขอบเขตการให้บริการวิชาการแก่
สังคม อีกทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายและหาแนวทาง
พัฒนาร่วมกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือ
เป็นเครือข่ายด้านบริการวิชาการแก่สังคม  ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลั ยแม่ โจ้  และมหาวิทยาลั ยบู รพา  
และได้เริ่มด าเนินงานโครงการแรกที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวางแผนการคิดเชิงระบบ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ท าให้ข้าราชการของ สปป.ลาว ที่เข้าร่วมในครั้งนั้นมีความตื่นตัว
ด้านการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งมีแนวความคิดในการขยายการพัฒนาบุคลากรไปสู่ข้าราชการให้มากขึ้น 

ความร่วมมือกับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขบ 
 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ศูนย์บริการ

วิชาการ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ
ไปยังประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งศูนย์บริการวิชาการได้
ด าเนินโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 4 ปี มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ รับบริการ เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้และ
สามารถต่อยอดไปสู่การจัดท าหลักสูตร
ส าหรับสถานศึกษาหรือการประกอบอาชีพ
ของผู้รับบริการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการ
วิชาการ ของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558  
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ด้านบริหารและการจัดการ 

ภาวะผู้น าขอบกรรมการบรหิารสูบสุด 

และผู้บริหารทกุระดับ 

 
ศูนย์บริการวิชาการ ได้บริหารงานภายใต้การก ากับ การติดตามจากคณะกรรมการประจ าศูนย์ ซึ่งมี

อ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าศูนย์ พ .ศ. 2546 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี กรรมการ  
มีจ านวนไม่เกิน 9 คน ซึ่งในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย 

ศูนย์บริการวิชาการบริหารงานด้วยหลักธรรมา 
ภิบาล ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ และคณะ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นหลัก  ในการด าเนินการโครงการ
บริการวิชาการศูนย์ได้แยกโครงการ ออกไปตาม
ประเภทของหลักธรรม เช่น หลักความโปร่งใส คือ
บริหารการเงินด้วยความโปร่งใส รอบคอบ หลักการ
มีส่ วนร่ วม เข้ า ไปมี ส่ วนร่ วม ในกิ จกรรมนั้ นๆ  

หลักความรับผิดชอบ ให้เน้นผู้ด าเนินกิจกรรมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลักการกระจายอ านาจ  
โดยการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนเพ่ือกระจายอ านาจความรับผิดชอบไปสู่ 
ผู้ปฏิบัติ หลักความเสมอภาคเน้นให้บุคลากรทั้งในศูนย์ได้รับความเสมอภาคทั้งในทางตรงและทางอ้อม และเป็นไป
ตามหลักฉันทามติที่ทุกคนยอมรับ ศูนย์บริการวิชาการมีการประเมินผลการบริหารงานและได้น าผลการประเมิน 
การบริหารงานของศูนย์ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน น าไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 
และน าแผนสู่การปฏิบัติตามมาตรการและโครงการนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ดังนี้  
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  
นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้  
 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการวิชาการ มีการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้  
1) ก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ชี้น า  ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม 

ในทุก ๆ ด้าน  
2) เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศ  
3) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางโครงการพระราชด าร ิ 
4) จัดให้ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น  
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและท้องถิ่น  
6) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพ่ือเผยแพร่ 

สู่ชุมชน  
8) มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างท่ัวถึง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

สังคม ทุกระดับ  
2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์บริการวิชาการ มีการด าเนินงานโดยสรุป คือ  

มีการวิเคราะห์หาความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักอริยสัจ 4 และมีการตั้งคณะกรรม การภาคประชาชน
ตลอดจนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจ าปี และน าเสนอต่อที่ประชุมหลายระดับ 
ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติ ระดับหัวหน้าส่วน หัวหน้ากลุ่ม และให้รับทราบ นโยบายด้านองค์การ ศูนย์บริการวิชาการ  
มีการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้  

1) ผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการรับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก
ของศูนย์บริการวิชาการ โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของศูนย์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

2) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์บริการวิชาการ มีการด าเนินงานโดยสรุป คือ มีการมอบหมายภารกิจ
ตามส่วนงานหรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน 
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลากรและสวัสดิการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
แสดงความคิดเห็น  
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ด้านการพัฒนาหน่วยบานสู่อบค์กรแห่บการเรียนรู้ 
 
ศูนยบ์ริการวิชาการมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 

ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 แบบ Intra หมายถึง การพูดคุยกันภายในส่วนงาน จ านวน 2 ครั้ง   
รูปแบบที่ 2 Inter ภายในศูนย์บริการวิชาการ หมายถึง การพูดคุยกันภายในหน่วยงาน จ านวน 1 ครั้ง และรูปแบบ 
ที่ 3 Inter กับหน่วยงานภายนอก หมายถึง การพูดคุยกันข้ามหน่วยงาน จ านวน 1 ครั้ง   นอกจากนี้ได้จัดโครงการ
พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนตระหนักและหาทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
และระดมความคิดในด้านปัญหา และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ก่อนน าปัญหาหรือความเสี่ยงทั้งหมดไป
จ าแนกประเภทของแต่ละองค์ประกอบและน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไ ด้ ม อบ หม าย ใ ห้ ศู น ย์ บ ริ ก า ร
วิชาการจัดงานแสดงเทคโนโลยี 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ 16-
18 สิงหาคม 2555 เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
มุ่ งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สู่
สากล และศูนย์บริการวิชาการได้
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายในการ
พัฒนาองค์ความรู้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ของสถาบัน  และ 
คลอบคลุมพันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ พัฒนาความรู้และทักษะ
ทั้ ง ใน รู ปแบบของการบริ กา ร

ฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านบริการวิชาการ และได้มีการจัดกิจกรรม
การแบ่งปันแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา แนว
ปฏิบัติที่ดี และน าผลงานด้านบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ ร่วมเผยแพร่ในงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ  
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 
จัดบาน Show and Share หนึบ่ในกิจกรรมขอบ  

“โครบการบ้านหลับเรยีน”    

  
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ขอนแก่น ได้จัดงาน Show and 

Share ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการบ้านหลังเรียน” และจากความส าเร็จของการด าเนินโครงการ Show 
and Share นับว่าเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการถ่ายทอดรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ และให้เกิดเครือข่ายที่มุ่งหวัง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้นและห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการสร้าง
เครือข่ายด้านการบริการวิชาการที่มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ1) เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการในแต่ละพ้ืนที่ 2) เพ่ือเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมและผู้สนใจ มีตัวแทนเด็กและเยาวชนจากพ้ืนที่เป้าหมาย 19 
พ้ืนที่  ซึ่งโครงการนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้บูรณาการการท างานร่วมกันในการที่จะด าเนินโครงการให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ด้านระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบรหิารและการตัดสนิใจ 
 

ศูนย์บริการวิชาการมีการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โดยได้ มีการจัดท าแผนระบบ

สารสนเทศ (Information System Plan) ตามพันธกิจที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยมีส่วน

สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการประสานข้อมูลกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

น ามารวบรวม วิเคราะห์ จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารประกอบด้วย 1.ระบบสารบรรณ  

2.ระบบพัสดุ3.ระบบการเงิน 4.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 5.ฐานข้อมูลบุคลากร 6.ฐานข้อมูลผู้อบรม7.ฐานข้อมูลรายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 8.ฐานข้อมูลค าสั่ง อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้สาธารณะชนได้

รับทราบทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปเล่มรายงาน เว็บไซต์ http://home.kku.ac.th/uac/adminis/03_index.php 

และได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการได้มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (CHE QA Online) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.kku.ac.th/uac/adminis/03_index.php
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

     ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์บริการวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ่ือให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยพัฒนาจาก

ระบบการให้บริการสารสนเทศภายในองค์กรสู่การให้บริการสังคมภายนอกด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันได้พัฒนา

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญให้สามารถสืบค้นได้บนเว็บไซต์ http://home.kku.ac.th/uac และ http://www.uac-kku.com  

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.kku.ac.th/uac%20และ
http://www.uac-kku.com/
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ระบบประเมินและประกันคุ ภาพ ศูนย์บริการวิชาการ  

(Quality Control Affairs) 

ระบบประเมินและประกันคุณภาพศูนย์บริการวิชาการ (Quality Control Affairs) เป็นระบบฐานข้อมูลการประเมิน 
และประกันคุณภาพศูนย์บริการวิชาการ จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมตัวช้ีวัดใช้ประกอบหลักฐานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ศูนย์บริการวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับกรรมการประเมิน และส าหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
ได้ออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดจะ login เข้าระบบ
โดยใช้รหัสผ่าน ก่อนน าเข้าข้อมูลตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนประเมินและประกันคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล  
มีเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ  
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์ศูนย์บริการวิชาการ 

 เ ป็ น ระบบสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ง านภาย ใน

ศูนย์บริการวิชาการ พัฒนาระบบให้บริการบนอินเตอร์เน็ต 

โดยเข้าระบบ Log on กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอ

อนุมัติใช้รถยนต์บนเว็บไซต์  

http://www.uac-kku.com/Ad/Index.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uac-kku.com/Ad/Index.php
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการยังได้จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ส าหรับผู้บริหารและการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ เช่น ฐานข้อมูลพัฒนาการของ

ศูนย์บริการวิชาการ ข้อมูลด้านบุคลากร ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ฐานข้อมูลผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม  และ

จัดท าระบบฐานข้อมูลปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารบรรณ ระบบรายงานการเงิน ระบบเบิกพัสดุ ระบบฐานข้อมูลผู้เข้า

อบรม ระบบฐานข้อมูลลงทะเบียนอบรม เป็นต้น 

 
ระบบเบิกพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบใบจัดหาพัสดุ 

 
ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม 

 
 
 
 
 
 

ระบบลงทะเบียน 

 
ระบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบรายงานการเงิน 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ผลิตสื่อสิ่บพมิพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการ 

 
รายงานประจ าปี 2555  

ศูนย์บริการวิชาการ 

 
ผลการด าเนินงานตามแนวทางการ
ด าเนินการและมาตรการ/โครงการ

ตามนโยบายการก ากับดูแล 
องค์การที่ดี 

 
จดหมายข่าวรายปักษ์ 
ศูนย์บริการวิชาการ 

 
สารสนเทศ 2555  

ศูนย์บริการวิชาการ 

 
รายงานผลการประเมิน 

การควบคมภายใน 

 
สรุปผลการประเมินความผาสุก 
ของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ  

 
แผนปฏิบัตริาชการ 
ศูนย์บริการวิชาการ  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการการพัฒนาระบบควบคมุ
ภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

 



 

Annual report 2012 University Academic service center     64 

 

ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

สื่ออิเล็กทรอนกิส์บนระบบ Social network 

 ศูนย์บริการวิชาการได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจน

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานบนระบบอินเตอร์เน็ต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์บริการวิชาการ 

ได้พัฒนาเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม 

บนเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ http://home.kku.ac.th/uac  และ  http://www.uac-kku.com  

 

 

 

http://home.kku.ac.th/uac%20%20และ
http://www.uac-kku.com/
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รายงานประจ าปี 2555 

ระบบบรหิารความเส่ียบ 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนยบ์ริการวิชาการมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง 

วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของศูนย์บริการวิชาการ  มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบ

ควบคุมภายในและนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยง  และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในศูนย์บริการวิชาการ  

มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการในขั้นตอนของรายงานผลและการติดตามผลและทบทวน และสรุปรวบรวมเพ่ือ

จัดท ารายงานความเสี่ยงศูนย์บริการวิชาการ นอกจากนี้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบควบคุมภายใน

และให้ความรู้กับบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เข้าใจนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมี

กระบวนการระดับความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการเพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงศูนย์บริการ

วิชาการและน าไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ด้านการเบนิและบบประมา  

ระบบและกลไกการเบนิและบบประมา  
 
ศูนย์บริการวิชาการ มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ คือ จัดท าแผนการเงินทั้งเงินงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในส่วนของรายรับและรายจ่ายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ มีการจัดท ารายงานการเงิน 
และวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปีเสนอผู้บริหารทุกเดือน รายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจ า
ศูนย์ และรายงานต่อส านักตรวจสอบภายใน และมีการจัดอบรมเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจระเบียบและ 
วิธีปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แผนและผลการด าเนินบาน 
ขอบศูนย์บรกิารวิชาการ 

ประจ าปงบบประมา  พ.ศ.2555 
 

  



 

Annual report 2012 University Academic service center     68 

 

ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

รายบานผลการด าเนินบาน 
โครบการบรกิารวิชาการแก่สับคม ประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2555 

  
ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   
โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณะ (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน)   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด  146  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน  
116  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  79.45   และขอขยายเวลาการด าเนินโครงการอีกจ านวน  30 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  20.55   มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น  156,880  คน  ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป 77,621 คน  
เกษตรกร  1,686  คน  นักเรียน/นักศึกษา  67,850 คน  ครู/อาจารย์  5,752  คน  ผู้น าชุมชน  193  คน  และ  
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  3,778  คน  มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ  
87.78  และมีความไม่พึงใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด”  คิดเป็นร้อยละ  1.02 

โครงการประเภทที่  2 :  การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  เป็นการให้บริการวิชาการ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้ในการด าเนินโครงการไปทั้งสิ้น 1,830,919.80 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาท
แปดสิบสตางค์)  ทั้งนี้มีโครงการไปทั้งสิ้น 3  โครงการ โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมด าเนินงาน  3  หน่วยงาน 
การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  มีผู้เข้ารับ
บริการทั้ งสิ้น 1,355 คน โดยผู้รับบริการทั้ งหมดเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ  88.23 

โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้  มีโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.06 และขอขยายเวลาด าเนินโครงการอีกจ านวน   
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94  มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น  3,154 คน  โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็นข้าราชการ 
พนักงาน  และลูกจ้างชั่วคราวจากองค์กรต่างๆ  ซึ่งมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก”  
คิดเป็นร้อยละ 87.78  และมีความไม่พึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด”  คิดเป็นร้อยละ 13.91 
รายละเอียดดังแผนผังโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดตามแผนผัง
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

แผนผับโครบการบริการวิชาการแก่สับคม  

ประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

- จัดสรรงบประมาณ  16,483,800 บาท 
- ใช้จ่ายจริง  12,935,330.77 บาท (76.79%) 
- จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร  146  โครงการ 
- จ านวนโครงการที่แลว้เสร็จ 116 โครงการ (79.45%) 

 

 

 

ประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการ
แบบไม่แสวงหาก าไร 

งบประมาณ  1,830,919.80 บาท 

จ านวน  3  โครงการ 

(100%) 

ชุดที ่ 1 
โครงการ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย

จาก
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

 

ชุดที่  2 

โครงการ
ชุมชน

ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ชุดที่  3 

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
ประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

 

ชุดที่  4 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 

56 (93.33%) 

 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 

47 (94.00%) 

 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

12 (85.71%)   

 

จ านวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 

1 (4.54%)  

 

ประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการ
แบบสร้างรายได้ 

งบประมาณ 24, 267,973.74 บาท 

จ านวน  34  โครงการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 33 โครงการ (97.06%) 

การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชุดที่ 1 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การท างานกบัหน่วยงาน

ภายนอก 
จ านวน  21 โครงการ 

ชุดที่ 2 

หลักสูตรการฝึกอบรม 
ของศูนย์บริการวิชาการ 
จ านวน  13  โครงการ 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

แผนการด าเนินบานโครบการบริการวชิาการ  

ประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2555 

บบประมา แผน่ดิน 

 

ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ 111 :::   โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ   

ศูนย์บริการวิชาการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 หมวดเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนเงินทั้งสิ้น 16,843,800 บาท  
(สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีการจัดสรรงบประมาณไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 17 คณะ/หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงการ ดังตารางต่อไปนี้ 
ชุดโครงการที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 การอบรมผู้ดูแลส าหรับผู้สูงอายทุี่เจ็บป่วย
เร้ือรังที่มีภาวะพึ่งพาทีบ่้าน  

ผศ.ดร.นงลักษณ ์เมธากาญจนศกัดิ์ 100,000 40 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ 

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช 100,000 40 

3 การสร้างคุณค่าและมูลคา่เพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์วสิาหกิจชุมชนด้วยความคิด
สร้างสรรค์ฯ 

รศ.นพมาศ  สุวชาต ิ 80,000 30 

4 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก อ.ทพญ.อารยา ภิเศก 80,000 1,200 

5 ศูนย์รักษาผูป้่วยปากแหว่งเพดานโหว ่ รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล 20,000 120 

6 การให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
สุขภาพอาหารฯ 

รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช 100,000 60 

7 การควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

ผศ.นฤพนธ ์ ค าพา 70,000 100 

8 การดูแลสุขภาพสัตว์โดยการใชส้มุนไพร 
การใช้จุลินทรีย ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

อ.ดร.จรีรัตน์  เอ่ียมสะอาด 200,000 60 

9 งานโลกสัตว์เลี้ยงอีสาน ประจ าปี 2555 รศ.สุณีรัตน์  เอ่ียมละมัย 200,000 3,000 

10 การถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมและ
ป้องกันโรค PRRS แก่เกษตรกร 

ผศ.สาธร พรตระกูลพิพฒัน ์ 100,000 50 

11 การจัดการดูแลสุขภาพโคเนื้อและกระบือ อ.อรัญ  จันทร์ลุน 100,000 350 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

12 การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝงูโคนมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ผศ.วีรพล  ทวีนนัท ์ 100,000 50 

13 การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยง รศ.ชูชาต ิ กมลเลิศ 50,000 500 

14 ห้องสมุดเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่
ชุมชน 

รศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า 200,000 200 

15 การเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการ
ย้ายถิ่นไปท างานตา่งประเทศ 

ผศ.ดุษฎี อายุวัฒน ์ 100,000 320 

16 นวัตกรรมสุขภาวะองค์รวมเพื่อการส่งเสริม
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.อรวรรณ  บุราณรักษ ์ 80,000 50 

17 การอ านวยการและบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการ 

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 2,500,000   

18 งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง เลขานุการศูนยบ์ริการวิชาการ 1,000,000 3,000 

19 การเผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่
ชุมชน 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 250,000   

20 ค่ายฤดูร้อนเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คร้ังที่  9 

ดร.วสุ เชาว์พานนท ์ 120,000 70 

21 มอดินแดงรักษ์พลังงาน  คร้ังที่  1 ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังส ี 100,000 150 

22 กรรมวิธีการแยกเส้นใยธรรมชาติทาง
กายภาพเพื่ออุตสาหกรรมทอผ้าชุมชน 

นางมลัลิกา  ถาบุตร 80,000 38 

23 การจัดการน้ าเสียโดยใช้เทคโนโลยี
สิ่งประดษิฐ ์

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ 80,000 50 

24 ค่ายยุวชนวิศวกรรม  คร้ังที่  11 อ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี 150,000  - 

25 การถ่ายทอดความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคนิคการดูแลรักษา 

รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช 100,000 200 

26 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบทดลอง 

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว 100,000 40 

27 การบรกิารเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้ า
ชีวภาพสูชุ่มชนตน้แบบ 

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ 150,000 100 

28 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

อ.ดร.กัลยา  กองเงิน 80,000 15 

29 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คร้ังที่  6 

ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 80,000 100 
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รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

30 ค่ายฝึกอบรมผู้น าเยาวชนอีสาน 20 จังหวัด  อ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี 50,000 350 

31 สัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์แห่งชาต ิประจ าปี 
พ.ศ. 2555 

ผศ.เกียรติ  แสงอรุณ 150,000 5000 

32 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รศ.ดร.ชุติมา หาญจนวณชิ 80,000 112 

33 แพลงค์ตอนสัตว์และแมลงน้ า อ.ดร.ศุจีภรณ์  อธิบาย 80,000 20 

34 การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ผศ.ปรียะวุฒิ วชัรานนท์ 80,000 30 

35 การบ าบดัน้ าทิ้งโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค 80,000 30 

36 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์  คร้ังที่  4 อ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 50,000 45 

37 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับ 
มัธยมต้น 

ผศ.ดร.กิตติมา เมฆโกมล 80,000 100 

38 สร้างนักวิจัยในระดับชุมชนโดยการใช้
โครงการวิจัยยางนาเป็นตน้แบบ 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 70,000 25 

39 ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 18 อ.ดร.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ 80,000 70 

40 การบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ผศ.วารุณี หวัง 100,000 30 

41 รณรงค์ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและป้องกัน
การฆ่าตัวตายส าหรับประชาชนฯ 

นางนิตยา จรัสแสง 60,000 219 

42 การเพิ่มศักยภาพอาจารย์ในโรงเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในการแนะน า
โรคธาลัสซีเมียฯ 

รศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ 100,000 150 

43 การพัฒนาชุมชนตน้แบบด้านการจัดการ
สุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 

ผศ.พงษ์เดช สารการ 500,000  - 

44 พัฒนา  Soft Skills  เพื่อยกระดับ
สมรรถนะสู่ความเปน็มืออาชีพ 

รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ ์ 200,000 30 

45 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สร้างทรัพย์สนิในอนาคตให้คนยากจน 

รศ.ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง 100,000 100 

46 งานวนัเกษตรอีสาน ประจ าปี  2555 รศ.กฤตพล สมมาตย ์ 300,000 30,000 

47 การใช้ปุ๋ยทางใบในการเพิ่มคุณภาพและ
ผลผลติเมล็ดพันธุผ์ักเพื่อการส่งออก 

รศ.ดร.บุญมี ศิริ 80,000 66 

48 การควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองโดยไม่ใช้
สารเคมี 

รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ 80,000 51 
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รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

49 การผลิตสารสกัดสมนุไพรควบคมุโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว 50,000 50 

50 การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 60,000 80 

51 การตรวจโรคพืชอย่างงา่ยและการจัดการ
โรคพืชที่ถูกต้องฯ 

รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจ-พล 80,000 50 

52 แมลงในสภาพแวดล้อม ดร.อุบล ตังควานชิ 50,000 40 

53 เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พืน้เมือง รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ 80,000 60 

54 การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในบา้นเรือนและ
เขตชุมชน 

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง 40,000 40 

55 เทคโนโลยวีัสดุอุ้มน้ าเพื่อการทดแล้งของ 
ยางพารา 

นายธนพงศ์ ตุลา 50,000 30 

56 สัปดาห์วชิาการ  ป ี 2555 ผอ.วิทยาเขตหนองคาย 250,000 50,000 

57 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคลือ่นที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ดร.มัลลิกา จันทรังษ ี 80,000 40 

58 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต 50,000 40 

59 การสร้างชุดคิดอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และพลงังานฯ 

นางสาวส าเริง ศรีภูมิศักดิ์ 80,000 40 

60 การส่งเสริมและพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อ
ผลิตภัณฑช์ุมชน OTOP 

อ.ดร.กฤษดา ค้าเจริญ 80,000 20 

  รวมทั้งสิ้น   9,740,000 96,851 

ชุดโครงการที่ 2 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

1 การสรา้งสังคมเปีย่มสุขเพื่อสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในชุมชนบา้นโนนม่วง 

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร 200,000 40 

2 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการที่พัก
สัมผัสวฒันธรรมฯ 

ผศ.ดร.ฐิรชญา  มณีเนตร 150,000 100 

3 ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์คร้ังที่  8 ประจ าปี
การศึกษา  2554 

ผศ.สุรสิทธิ ์ อ้วนพรมมา 100,000 1,000 

4 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้นใน
วัดและชุมชน 

รศ.กัลยา  เจือจันทร์ 80,000 200 
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รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

5 การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ยุวชน
เกษตรกร 

ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม 80,000 - 

6 รู้ทันอาการปวดหลงัด้วยโปรแกรมการรักษา
ด้วยภูมิปัญญาไทยฯ 

รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 80,000 40 

7 ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทาง
กายภาพบ าบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมใน
ชุมชน 

ผศ.พิสมัย มะลลิา 120,000 50 

8 หาความต้องการชุมชน ปี 2555 ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 80,000  

9 สัปดาหบ์ริการวิชาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 98,011 100 

10 กิจกรรมเดิ่นบ้าน ชานเฮือน : อนุรักษ์แมว
ไทย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 44,250 50 

11 โรงเรียนเพื่อการเกษตรยั่งยืน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 128,100 50 

12 มหาวิทยาลยัไทย ช่วยภัยน้ าทว่ม ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 169,277.32 3,000 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการท าปุย๋ชีวภาพ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 16,460 50 

14 เทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอ ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 20,900 18 

15 ค่ายอุดมการณ์ชาต ิ ศาสน ์กษัตริย ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 24,000 100 

16 ส่งเสริมต าบลสุขภาวะนาอ้อ ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 25,175 30 

17 พิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอ้อ ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 37,519.68 35 

18 บ้านหลงัเรียนโนนม่วง รอง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 50,000 100 

19 สัปดาห์วชิาการ จงัหวัดชลบุร ี ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 98,011 400 

20 ประชุมแถลงขา่วเครือข่ายบริการวิชาการ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 28,495 100 

21 โครงการสานฝันสุขภาพสูโ่รงเรียน รอง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 200,000 - 

22 แหล่งเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อย ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 35,184 100 

23 โครงการสุขภาพแมวโคราชต าบลรังกาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 18,355 50 

24 โครงการบ้านมอพอเพียง ม.ขอนแก่น ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 6,610 40 

25 โครงการติดตามประเมินผลโครงการให้
ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 31,500 30 
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รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

26 สร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 15,140 - 
27 การออกแบบของที่ระลึกตามแนวเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ 23,320 40 

28 การบริการวิชาการในพื้นทีชุ่มชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ขอนแก่น 3 ชุมชน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 8,980 30 

29 ค่าบริหารจัดการโครงการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 238,212 - 

30 การฝึกอบรมปฏิบัติการผลิตน้ ามัน         
ไบโอดีเซล 

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร 52,500 40 

31 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชนผ่านแบบเรียนท้องถิ่นฯ 

ผศ.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 80,000 400 

32 อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือโกหกปีที่ 8 รศ.ศักดา  ดาดวง 80,000 45 
33 วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาและ

พึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน 
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง 80,000 30 

34 ค่ายวิทยาศาสตร์สญัจร  คร้ังที่ 26 ผศ.ดร.ไพรัช ทาบสีแพร 150,000 300 
35 การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผา่นปฏบิัติการฯ  ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา 250,000 255 
36 การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารทางดา้น

จุลชีววิทยาในชุมชน 
อ.จุฑาพร แสวงแก้ว 80,000 60 

37 การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ ์ 100,000 114 

38 ต้นแบบในการเฝ้าระวงัปัญหาทางสุขภาพ
ในผู้ใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นางศิริพร มงคลถาวรชัย 200,000 115 

39 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดตา่งๆ 
และการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อต้านมะเร็ง 

นางพนัเพชร น้อยเมล์ 80,000 120 

40 การผลิตสื่อเพื่อการวิจัยในชัน้เรียน   
ส าหรับครู 

ผศ.ดร.ณัฐพัชญ ์อนันต์ธีระ-กุล 200,000 300 

41 การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์และชุดความรู้เกษตร
ผสมผสานฯ 

ดร.นิสิต ค าหล้า 80,000 40 

42 การฟื้นฟูดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และ
การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูง 

ดร.มงคล ต๊ะอุ่น 70,000 30 

43 การผลิตและการขยายพนัธุ์ไมผ้ลเศรษฐกิจ
และยางพารา 

อ.ดร.พัชริน ส่งศรี 80,000 30 

44 การท าบัญชีฟาร์มที่เหมาะสมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี 80,000 60 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับบริการ 

45 การผลิตพืชอาหารสัตว์โดยใช้น้ าปริมาณ
น้อยในฤดูแล้ง 

รศ.ดร.วิโรจน์  ภัทรจินดา 80,000 45 

46 เทคโนโลยีการผลิตพชืและเมล็ดพันธุ์ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 80,000 30 
47 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ดร.สุรพล แสนสุข 80,000 55 

48 รูปแบบการพฒันาทักษะการเรียนการสอน
ของครูโดยใช้ผู้เรียนเป็นฐานฯ 

นายเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ 50,000 50 

49 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย นายรัฐการ บวัศรี 150,000 300 

50 การสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ไทยลงแขกเก่ียวข้าวนานาชาต ิ2555 

น.ส.วัชราภรณ ์มาพะเนาว ์ 75,000 350 

รวมทั้งสิ้น  4,385,000 8,522 

ชุดโครงการที่ 3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับริการ 

1 พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 

ผศ.ชื่นจิตร อังวราวงศ์ 120,000 34 

2 สืบสานมรดกวัฒนธรรมชุมชนในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน 

ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 120,000 30 

3 การพัฒนาศักยภาพด้านการใชภ้าษาจนีใน
งานทางดา้นธุรกิจฯ 

ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 80,000 39 

4 แข่งขันทักษะการพูดในทีชุ่มชนส าหรับชาว
ต่างประเทศ 

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพฒันา 100,000 30 

5 ความร่วมมือทางวชิาการกับประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 73,485  - 

6 ความร่วมมือทางวชิาการฯ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบนัในประเทศกลุ่มลุ่ม
น้ าโขง 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 31,475 25 

7 ความร่วมมือทางวชิาการฯ เพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษาการผลิตสื่อการ
สอนของครู-อาจารย์ ลุ่มน้ าโขง 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 84,950 20 

8 ความร่วมมือทางวชิาการเทคนคิการจัด
สวนและเคลื่อนย้ายตน้ไม้ สปป.ลาว 

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ 42,550 30 

9 ออกส ารวจพื้นที่ลุ่มน้ าโขง จังหวัด
มุกดาหาร 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 11,340 - 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับริการ 

10 การส ารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  
แบบ Vernadoc 

อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ 100,000 110 

11 ความร่วมมือในการดูแลรักษาและผา่ตัด
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชืน่ 100,000 50 

12 การรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตบั ต.ท่า
กระเสริม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

นางกาญจนศรี สิงห์ภู ่ 80,000 300 

13 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาการ
เกษตร รุ่นที่ 2 

รศ.ดร.อนันต์ พลธาน ี 100,000 10 

14 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกด านา 
นานาชาติ ประจ าปี 2555 

นางเยาวภา อรัญรุษย ์ 75,000 300 

  รวมทั้งสิ้น  1,118,800 978 

ชุดโครงการที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับริการ 

1 โครงการทันตกรรมพระราชทาน ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

150,000 3,000 

2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยบี าบัดน้ าสี
ย้อมผ้าแบบไม่ใช้พลังงาน 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

80,000 200 

3 โครงการเพิ่มความหลากหลายของพรรณ
พืชอาหารชา้ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภู
พาน มหาวทิยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 

วิทยาเขตหนองคาย 100,000 - 

4 โครงการอบรมครูสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะวิทยาศาสตร ์ 81,000 40 

5 โครงการพัฒนาชุมชนทางการเกษตรบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะเกษตรศาสตร์ 100,000 100 

6 โครงการทานตะวนัสรรค์สร้างงานอาชีพ
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

คณะเภสัชศาสตร์ 50,000 50 

7 โครงการส ารวจและจัดท าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาต ิ

คณะวิทยาศาสตร ์ 60,000 50 

8 โครงการการจัดการศึกษาเรียนรู้สมุนไพร
ในโรงเรียนเชิงบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

คณะเภสัชศาสตร์ 50,000 50 

9 โครงการยุวเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองสู่วิถี
พอเพียง 

คณะเกษตรศาสตร์ 40,000 100 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับริการ 

10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

20,000 100 

11 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้าง
รายได้เสริมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

50,000 80 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 66,000 60 

13 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการ
เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ
เสริม 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

53,000 60 

14 โครงการการศึกษาและคน้หาแนวทางการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ดว้ยพลังงาน
ทางเลือก 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

11,000 60 

15 โครงการติดตามและประเมินผลด าเนินงาน
กลุ่มอาชีพ 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

30,000 60 

16 โครงการสาธิตตน้แบบการเพิ่มผลผลติข้าว ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ   

100,000 30 

17 โครงการพึ่งตนเองด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

37,500 60 

18 โครงการพัฒนาต้นแบบและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและยั่งยนื 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

40,000 50 

19 โครงการคลินิกเกษตร ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

50,000 50 

20 โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ าตาม
พระราชด าริโดยการการมีส่วนรว่มของ
ชุมชน 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

50,000 100 

21 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

150,000 100 

22 โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ส านักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

231,500 200 

  รวมทั้งสิ้น  1,600,000 4,600 
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ศูนย์บริการวชิาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานประจ าปี 2555 

ประเภทท่ี ประเภทท่ี ประเภทท่ี 222:::   การให้บริการวชิาการแบบไม่แสวบหาก าไรการให้บริการวชิาการแบบไม่แสวบหาก าไรการให้บริการวชิาการแบบไม่แสวบหาก าไร      

โครงการประเภทที่ 2 เป็นการให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,858,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ/กิจรรม งบจัดสรร ผู้รับริการ 

1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การ  ปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ ์ประจ าปี
งบประมาณ 2555 (งบประมาณ
แผ่นดินจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์) 

ศูนย์บริการวิชาการ  338,600 50 

2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ต าบล โนนขมิ้น จังหวัดเลย 

ศูนย์บริการวิชาการ 300,000 40 

3 โครงการบ้านหลังเรียน (งบประมาณ
แผ่นดินจากส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ขอนแก่น) 

ศูนย์บริการวิชาการ 1,220,000 500 

  รวมทังสิ้น  1,858,600 590 
 

ประเภทท่ี ประเภทท่ี ประเภทท่ี 333:::   โครบการบรกิารวิโครบการบรกิารวิโครบการบรกิารวิชาการแบบสร้าบรายได้ ชาการแบบสร้าบรายได้ ชาการแบบสร้าบรายได้    
 โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น 
26,950,500 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ดังตารางต่อไปนี้  
ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบจัดสรร ผู้รับริการ 

1 มาตรฐานคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล รุน่ที่ 1  201,000 50 

2 มาตรฐานคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล รุน่ที่ 2  441,000 120 
3 Risk Management : การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นวชิาชีพ รุ่นที่ 15  
306,000 100 

4 การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินส าหรับผู้ป่วยเร้ือรัง 
เบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง/ไตวาย/โรคหัวใจและหลอดเลือด 
รุ่นที่ 2 

382,500 80 

5 Risk Management : การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวชิาชีพ (โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง) 

38,600 60 

6 ปฐมนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก ประจ าปี 2555 รุ่นที1่ 475,000 80 
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7 ปฐมนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก ประจ าปี 2555 รุ่นที่ 2 480,000 80 

8 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 7 269,000 85 

9 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล รุ่นที่ 8 267,000 103 

10 Risk Management : การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวชิาชีพ  รุ่นที่ 16 

276,000 92 

11 Risk Management : การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นวชิาชีพ  รุ่นที่ 17 

231,000 81 

12 มาตรฐานคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล รุน่ที่ 3  324,000 100 

13 มาตรฐานคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล รุน่ที่ 4 303,000 100 

  รวม 3,994,100 1,131 
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รายงานประจ าปี 2555 

ผลการด าเนินบานบาน 

โครบการบรกิารวิชาการแก่สับคม 

1.บบประมา แผ่นดิน 
ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ 111:::   การให้บรกิารวิชาการแก่สับคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิบสาธาร ะการให้บรกิารวิชาการแก่สับคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิบสาธาร ะการให้บรกิารวิชาการแก่สับคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิบสาธาร ะ   

โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณะ (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน)   มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด  146  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน  
116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.45 และขอขยายเวลาการด าเนินโครงการอีกจ านวน 30 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ  20.55   มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น  156,880  คน  ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป 77,621 คน  
เกษตรกร  1,686  คน  นักเรียน/นักศึกษา  67,850 คน  ครู/อาจารย์  5,752  คน  ผู้น าชุมชน  193  คน  และ  
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  3,778  คน  มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ  
87.78 และมีความไม่พึงใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 1.02 ดังนี้                                                                                                                   
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 1 การให้บริการ

วิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

 

ชุดที ่
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)   

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ

(ร้อยละ) 

งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง  คงเหลือ จ านวน
โครงการ 

(แผน) (ผล)     

ชุดที1่ การถ่ายทอด
เทคโนโลยฯี 

9,740,000 7,990,128.17 
1,749,871.83 
(44.77%) 

56 96,851 85.83 

ชุดที2่ ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 4,385,000 3,828,887.60 556,112.40 

(14.23%) 
47 8,522 85.91 

ชุดที3่ ความร่วมมือทาง
วิชาการฯ 

1,118,800 1,035,315 
83,485.00 

(2.14%) 
12 678 86.35 

ชุดที4่ โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1,600,000 81,000 1,519,000.00 
(38.86%) 

1 4,600 93 

  
รวมทั้งสิ้น 16,843,800 12,935,330.77 

3,908,469.23 
(100%) 

116 110,651 87.77 
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      แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและงบใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 1  
                    การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้รับบริการ โครงการประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ 

การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ      

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ผู้รับบริการ 144,912 10,839 1,089 40 

144,912 คน 

10,839 คน 

1,089 คน 

40 คน 

1 

10 

100 

1,000 

10,000 

100,000 

1,000,000 

ผู้รับบริการ (คน) 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

งบจัดสรร 9,740,000.00 4,385,000.00 1,118,800.00 1,600,000.00 

ใช้จ่ายจริง 7,990,128.17 3,828,887.60 1,035,315.00 81,000.00 

9,740,000 บาท 
4,385,000 บาท 1,118,800 บาท 

1,600,000 บาท 
7,990,128.17 บาท 

3,828,887.60 บาท 
1,035,315 บาท 

81,000 บาท 

1.00 

10.00 

100.00 

1,000.00 

10,000.00 

100,000.00 

1,000,000.00 

10,000,000.00 

งบประมาณ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจ (ร้อยละ) ของผู้รับบริการ ประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการ 

แก่สังคมเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ     
 

 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ความพึงพอใจ(ร้อยละ) 85.83% 85.91% 86.35% 93.00% 

85.83 % 85.91 % 86.35 % 

93.00 % 

82.00% 

84.00% 

86.00% 

88.00% 

90.00% 

92.00% 

94.00% 

ความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
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ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ 222   การให้บรกิารวิชาการแบบไม่แสวบหาก าไรการให้บรกิารวิชาการแบบไม่แสวบหาก าไรการให้บรกิารวิชาการแบบไม่แสวบหาก าไร   

 โครงการประเภทที่  2 :  การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  เป็นการให้บริการวิชาการ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ  โดยใช้งบประมาณ
เงินรายได้ในการด าเนินโครงการไปทั้งสิ้น 1,830,919.80 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาท
แปดสิบสตางค์)  ทั้งนี้มีโครงการไปทั้งสิ้น 3  โครงการ โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมด าเนินงาน  3  หน่วยงาน 
การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  มีผู้เข้ารับ
บริการทั้ งสิ้น 1,355 คน โดยผู้รับบริการทั้ งหมดเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ  88.23 ดังนี้ 
ตารางท่ี 2   แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 2 การให้บริการ

วิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร 

ชื่อโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

งบจัดสรร งบจ่ายจริง คงเหลือ 
จ านวน
โครงการ 

ผู้รับ 
บริการ 

ความพึง
พอใจ

(ร้อยละ) 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานสู่การเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากรศูนย์หัวใจ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

338,600 312,014.80 
26,585.20 

(96.04%) 
1 50 83.8 

2. ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)  โนนขมิ้น 300,000 298,905 

1,095.00 

(3.96%) 
1 45 95.3 

3. โครงการบ้านหลังเรียน 
1,220,000 1,220,000 

0.00 

(0%) 
1 1,260 85.6 

รวม 1,858,600 1,830,919.80 
27,680.20 

(100%) 
3 1,355 88.23 
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 แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 2 การให้บริการ
วิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร 

แผนภูมิที่ 7    แสดการเปรียบเทียบจ านวนผู้รับบริการของโครงการประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบ 

ไม่แสวงหาก าไร  

338,600 บาท 312,014.80 บาท 
300,000 บาท 298,905 บาท 

1,220,000 บาท 1,220,000 บาท 

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

งบจัดสรร ใช้จ่ายจริง 

งบประมาณ (บาท) 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานสู่การเปลีย่นแปลงของบุคลากรศูนย์หัวใจ     

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิน้ จังหวัดเลย 

โครงการบ้านหลังเรียน 

50 คน 

45 คน 

1,260 คน 

ผู้รับบริการ (คน)  

แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานสู่การเปลีย่นแปลงของบุคลากรศูนย์หัวใจ     

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิน้ จังหวัดเลย 

โครงการบ้านหลังเรียน 
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แผนภูมิที่ 8 แสดการเปรียบเทียบความพึงพอใจ (ร้อยละ) ของผู้รับบริการ โครงการประเภทที่ 2 การให้บริการ
วิชาการแบบไม่แสวงหาก าไร  

 

83.80 

95.30 

85.60 

ความพึงพอใจ(ร้อยละ) 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อยกระดบัคณุภาพการปฏิบตัิงานสู่การเปลีย่นแปลงของบุคลากรศูนย์หัวใจ     

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนขมิน้ จังหวัดเลย 

โครงการบ้านหลังเรียน 
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2.บบประมา เบินรายได้ 

ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ 333   การให้บรกิารวิชาการแบบสร้าบรายได้การให้บรกิารวิชาการแบบสร้าบรายได้การให้บรกิารวิชาการแบบสร้าบรายได้   

โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้  มีโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ  ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.06 และขอขยายเวลาด าเนินโครงการอีกจ านวน  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
2.94  มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น  3,154 คน  โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็นข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างชั่วคราวจาก
องค์กรต่างๆ  ซ่ึงมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 87.78  และมีความไม่พึงพอใจ
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด”  คิดเป็นร้อยละ 13.91 ดังนี้            

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 3 การให้บริการ
วิชาการแบบสร้างรายได้ 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ ผู้รับ 

บริการ 

ความพึง
พอใจ

(รอ้ยละ) 
งบจัดสรร ใช่จ่ายจริง 

คงเหลือ 
(แผน) (ผล) 

1. การให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน
กับหน่วยงานภายนอก   

22,956,400.00 20,608,991.80 
2,347,408.20 

(87.51%) 
21 1921 88.41 

2. โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การท างาน 

3,994,100.00 3,658,981.95 
335,118.05 
(12.49%) 

13 3154 87.78 

รวม 
26,950,500.00 24,267,973.75 

2,682,526.25 
(100%) 

34 5075 88.10 
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แผนภูมิที ่9 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ ประเภทที่ 3 การให้บริการ

วิชาการแบบสร้างรายได้ 

แผนภูมิที ่10 แสดงการเปรียบจ านวนผู้รับบริการของโครงการประเภทที่ ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการ 
แบบสร้างรายได้ 

 

 1.00  

 5,000,001.00  

 10,000,001.00  

 15,000,001.00  

 20,000,001.00  

โครงการบริการวิชาการตามบันทึก
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพการท างาน 

งบจัดสรร 22,956,400.00  3,994,100.00  

ใช้จ่ายจริง 20,608,991.80  3,658,981.95  

 22,956,400.00 บาท  

 3,994,100.00 บาท  

 20,608,991.80 บาท  

 3,658,981.95 บาท  

งบประมาณ (บาท) 

1,921 คน 

3,154 คน 

ผู้รับบริการ (คน) 

โครงการบริการวิชาการตามบันทึก
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างาน 
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แผนภูมิที ่11 แสดงความพึงพอใจ (ร้อยละ) ของผู้รับบริการ ประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 

 

 

โครงการบริการวิชาการตามบันทึกความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสทิธิภาพ
การท างาน 

ความพึงพอใจ(ร้อยละ) 88.41 87.78 

88.41 % 

87.78 % 

87.40 
87.50 
87.60 
87.70 
87.80 
87.90 
88.00 
88.10 
88.20 
88.30 
88.40 
88.50 

ความพึงพอใจ(ร้อยละ) 
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สรุปภาพรวมการด าเนินบานโครบการบริการวิชาการ   
ประจ าปงบบประมา  พ.ศ. 2555 

ศูนย์บริการวิชาการได้ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุปผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 

1. บบประมา แผ่นดิน 

โครบการประเภทท่ี 1: การให้บรกิารวิชาการแก่สับคมเพื่อประโยชนเ์ชิบสาธาร ะ  

- จ านวนทั้งสิ้น 146 โครงการ  
- งบประมาณท้ังสิ้น 16,843,800 บาท 
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 156,880 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 87.78 

 

2. บบประมา เบินรายได้ 

โครบการประเภทท่ี 2: การให้บรกิารวิชาการแบบไม่แสวบหาก าไร  

- จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ  
- งบประมาณท้ังสิ้น 1,858,600 บาท  
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,355 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.23 

โครบการประเภทท่ี 3: การให้บรกิารวิชาการแบบสร้าบรายได้ 

- จ านวนทั้งสิ้น 34 โครงการ  
- งบประมาณท้ังสิ้น 26,950,500 บาท  
- ผู้รับบริการทั้งสิ้น 3,154 คน  
- ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 87.78 
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ภาพผนวก 
ประมวลภาพกิจกรรมเด่น 

ขอบศูนย์บริการวิชาการ 

ประจ าปงบบประมา  พ.ศ.2555 
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คณะผู้จัดท า 
 

  

ที่ปรึกษา รศ.ดร.อ านวย ค าตื้อ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
 ผศ.นพดล  มีไชยโย รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
 รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด รองผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ 
 นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ 
 นายธวัช รัตนมนตรี 

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ 
 

แหล่งข้อมูล นางพัชลีกานต์ ประภาธนาสิริ หัวหน้าส่วนคลัง 
 น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
 น.ส.ประภาพร ปิ่นใจ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
 นายประภาพร ขันชัย หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 
 น.ส.ชลาลัย ภโูทถ้ า หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล 

 
รวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูล 

นางวิภาดา มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 

 น.ส.เบญจมาศ เห็มโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ออกแบบกราฟิก นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักสารสนเทศ 

 
ผู้รับผิดชอบ นางวิภาดา มีแวว หัวหน้าส่วนสารสนเทศ 
   

เผยแพร่ ธันวาคม 2555 
 
                                 
 
 

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