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บทสรุปผู้บริหาร

การให้บ ริการวิชาการแก่สั งคม ของศูนย์บริการวิช าการ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1)
การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง สาธารณะ ซึ่ ง ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน-หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และได้จัดสรร
งบประมาณให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 149 โครงการ 17 คณะ/หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
4 ชุดโครงการ ดังนี้
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์ บ ริการวิชาการได้ ใช้งบประมาณจัดสรรไปทั้งสิ้น 12,543,811.08 บาท
(สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพัน แปดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์ ) และดาเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 129
โครงการ ประเภทที่ 2) การให้บ ริการวิช าการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
ในการดาเนินโครงการไปทั้งสิ้น 335,200 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และได้ดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จทั้งสิ้น 2 โครงการ และประเภทที่ 3) การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิช าการสร้างหลักสู ตรอบรม แล้ วทาการ
ประชาสัมพันธ์ (Road Show) ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ
ได้ แ ก่ 1) การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการท างานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556
มีรายได้จากการดาเนินงานทั้งสิ้น 27,821,895 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบ
ห้าบาทถ้วน) และดาเนินโครงการทั้งสิ้นจานวน 28 โครงการ
จากการติดตามและประเมิน ผลโครงการบริการวิช าการแก่สั งคม ประจาปีบประมาณ 2556 พบว่ า
จากแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 179 โครงการ ดาเนินงานแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ 159 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
88.83 และขอขยายเวลาดาเนินการอีก 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.17 โดยสามารสรุปผลการดาเนินงาน
ตามประเภทโครงการดังนี้
โครงการประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ (หมวดเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติงานทั้งสิ้น 149 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 129 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 86.58 และขอขยายระยะเวลาการดาเนินงานจานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.42 มีผู้เข้ารับ
บริการทั้งสิ้น 727,269 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คิดเป็นร้อยละ 91.22
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โครงการประเภทที
่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้น 2 โครงการ และดาเนินงานแล้วเสร็จทั้ง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 88.20
โครงการประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ (หมวดเงินรายได้) มีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานทั้งสิ้น 28 โครงการ และดาเนินการแล้วเสร็จทั้ง 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับ
บริการทั้งสิ้น 1,903 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 89.38
การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดาเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลไปแล้วทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้พบว่า โครงการที่คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นโครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนและยังช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านสุ ขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และอื่น ๆ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีข้อเสนอแนะให้ เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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คานา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลัก ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เพื่อให้ผลงานการ
บริการวิชาการที่เกิดจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นาไปใช้ในการแก้ปัญ หาและพัฒนาภายใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และดาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (Impact on Community) มีการวางกรอบการบริหารโดยอาศัยแนวคิด
จากแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 - 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการ
วิช าการ โดยมี กลยุ ทธ์ ก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ให้ เ ป็น ศู นย์ ก ลางของการพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ ที่ใ หญ่ที่ สุ ด
ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือและในกลุ่ มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจ พอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิช าการ
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ บ นพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และกลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ และเพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์บริการ
วิชาการขับ เคลื่อนไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพสอดคล้องตรงตามนโยบาย เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการด าเนิ น งานภายในศู น ย์ บ ริ ก ารวิช าการ ได้ แ บ่ง ส่ ว นราชการภายใต้ ส านั กงานผู้ อานวยการออกเป็น 2
กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจอานวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายในศูนย์บริการวิชาการ วางแผนและติดต่อ
ประสานงานรวมทั้งสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับต่างหน่วยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) กลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ มีหน้าที่ในการจัดทาหลักสูตรอบรมมาตรฐานและดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร องค์กร
หน่วยงานต่าง ๆ
รายงานผลการดาเนิ น งานฉบั บ นี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดาเนิ นงานและกิจกรรมที่ ส าคัญของ
ศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อันจะ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนาไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.อานวย คาตื้อ)
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
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พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการวิชาการ

ปรัชญา/ปณิธาน
ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม
สหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ยึ ด มั่ น การส่ ง เสริ ม ด าเนิ น การถ่ า ยทอด
วิทยากรด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์บริการวิชาการชั้นนาของประเทศและ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขงในการน าเอานวั ต กรรมและ
ผลการวิจัย การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ใช้การ
วิจั ย เป็ น ฐาน (researched based university)
ร่วมกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อร่วมมือในการ
พัฒนาสั งคมที่ยั่งยืน เพื่อชี้นา ชี้แนะ ร่ วมพัฒ นาและ
แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมและประเทศในกลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มน้าโขง

พัฒ นาศูนย์บ ริการวิช าการให้ เป็ นศูนย์ กลาง
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพบนพื้ น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของประเทศไทยและประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1) เป็ น ผู้ ป ระสานงานและด าเนิ น การให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนการให้บริการ
วิ ช าการ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เพื่ อ
การพัฒนาสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2) ระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พันธมิตร
เครื อ ข่ า ยตลอดจนภู มิ ปั ญ ญา วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็น
สถานที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social laboratory)
ในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ
ภาคอุ ตสาหกรรม ภาครั ฐ สถาบัน การศึก ษา เอกชน
องค์กรเอกชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคม พัฒนา
ธุรกิจ
4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลั ยมีบทบาทในการให้ บริการวิช าการ เพื่อ
การพัฒนาประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5) ส่ งเสริมและสนับสนุนการบริการวิช าการ
เพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัฒนธรรมองค์กร

คาขวัญ

กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎและ
ระเบียบ มีระบบธรรมาภิบาล ประนีประนอมและ
ประสานสหวิ ท ยาการสู่ ชุ ม ชนให้ ก ว้ า งไกล
ยอมรับความคิดเห็น ทางานเป็นทีม มีจิตใจของการ
ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ
บริการ เน้นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
ในองค์กร
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2556 อัตลักษณ์

ความรู้ ท างวิ ช าการสู่ ก ารพั ฒ นาตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง อั น จะน าไปสู่ ก ารชี้ น าสั ง คมทางปั ญ ญา
นาผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจั ยเป็นฐาน การพั ฒ นาสั ง คมฐานรากให้ เ ข้ ม แข็ ง และยั่ งยื น
เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
นโยบาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ศูนย์ บริ การวิช าการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เป็น
เป้าประสงค์
สถาบันแห่งการประสานงานและดาเนินการให้บริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างทรัพยากร
1. ผลงานการบริ ก ารวิ ช าการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
มนุษย์ที่มีคุณภาพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยการบูร ชุมชน (Impact on Community) ทั้งในแง่ของการ
ณาการสรรพวิ ท ยาการจากบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย แก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชน
พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
2. ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การมี
การชี้นา ชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community
Model)
ค่านิยมองค์กร
3. ผลงานการบริ การวิช าการที่เกิดจากความ
ร่ ว ม มื อ ข อ ง ชุ ม ช น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น
การน าองค์ กรอย่ างมี วิ สั ย ทั ศ น์ ต ามแนวทางการ (Community Participation)
จัดการบริหารที่ดี ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ
4. ผลงานบริการวิชาการที่เกิดจากผลิตผลจากการ
สิ่งแวดล้อม การให้ความสาคัญกับบุคลากรและคู่ความ วิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลั ยที่มีงานวิจัย
ร่ ว มมื อ การเรี ย นรู้ ข องบุ ค คลและองค์ ก ร การให้ เป็นฐาน (Research Based University)
ความสาคัญกับผู้รับบริการ
5. ผลงานบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ . ศ . 2555-2558 จ า ก ก ร อ บ แ ผ น ร ะ ย ะ ย า ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567 ได้กาหนด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5
ด้านการบริการวิชาการ เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เป็ น สถาบั น เสริมสร้ างศักยภาพของมนุษย์
แ ล ะ พั ฒ น า ชุ ม ช น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ โดยเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม
ของประเทศ และประเทศในภูมิภ าค บนพื้นฐานของ
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
อธิการบดี

คณะกรรมการประจาศูนย์ฯ

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการบริการวิชาการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการภาคประชาชน

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ฝ่ายบริการ

ผช.ผู้อานวยการ
เลขานุการศูนย์บริการ
วิชาการ
ผช.เลขานุการฝ่ายบริหาร
ผช.เลขานุการฝ่ายวิชาการ
ผช.เลขานุการฝ่ายคลังและพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ
- หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ
- หัวหน้าส่วนคลัง
- หัวหน้าส่วนพัสดุ
- หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
- หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
- หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
- หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
- หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
- หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์
Annual report 2013 University Academic service center
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คณะกรรมการประจาศูนย์บริการวิชาการ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
ประธานกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กิตติ วิทูรย์วิทย์ลักษณ์

รศ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
กรรมการและเลขานุการ

เภสัชกรณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ

พันเอกกนก ภู่ม่วง

ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์

นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
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คณะกรรมการบริการวิชาการ
ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

นางดารารัตน์ อุ่นคา
ผู้อานวยการวิทยาเขต
หนองคาย

ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน
ผู้จัดการสานักงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.กมล อนวัช
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
รองประธานกรรมการ

ผศ.สินทร ศิลา

รศ.อัมพน ห่อนาค

รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร

อ.อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ

ดร.วีระกุล ชายผา

รศ.พิศาล ศิริธร

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม

รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร
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คณะกรรมการภาคประชาชน

น.พ.อิสระ เจียรวิริยะบุญญา

พญ.ทานทิพย์ ธารงวรางกูร

เภสัชกรนิพนธ์ พิทยาวุฒิวินิจ

นายสุเทพ ทวะลี

นายสาราญ โยทองยศ

นายไมตรี วิริยะ

นายประเสริฐ เอี่ยมสนิทอมร

นายสุรินทร์ หว่างจิตร

นายเทิดศักดิ์ ธรรมขันต์

นายสุพัฒ วงษ์โก

นางเนตรชนก ไชยาคา

นายเมืองแมน เทพาจันทรักษ์
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ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผศ.นพดล มีไชยโย
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด
รองผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ

ดร.อชิระ หิรัญตระกูล
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

นายพิชัย เล่งพานิชย์

นายธวัช รัตนมนตรี

เลขานุการศูนย์ฯ

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร

นายบุญญฤทธิ์ สมบัตหิ ลาย

นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายคลังและพัสดุ

นายธวัช รัตนมนตรี

น.ส.เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

ประวัติความเป็นมาของศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ เดิมชื่อว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก่อตั้งขึ้นตาม
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
“ศูนย์บริการวิชาการ” ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และสถานที่ทาการ
ถาวรตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันจากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการ
ที่ย าวนาน ศูน ย์บ ริการวิช าการมีการพัฒ นาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะพัฒ นาศูนย์บริการวิช าการ
ให้เจริญก้าวหน้า กอปรกับนโยบายผู้บริหารที่มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งจะนาพาศูนย์บริการวิชาการให้มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ยึดมั่นการส่งเสริมและดาเนินการถ่ายทอด
วิท ยาการด้ านต่ าง ๆ ตามนโยบายและสอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยขอนแก่ น โดยมีน โยบายและ
วัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย
เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและ
วิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
2. ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ให้บริการแก่ชุมชน
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556
แผนปฏิ
บัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐานความเป็นเลิศ มีบทบาทในการ
ชี้นา ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน
80 ของเอเชียและอันดับ 1 ใน 400 ของโลก โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาระดับโลก”

โดยสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ 91 มาตรการ ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลยุทธ์ที่สาคั2556
ญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง” ประกอบด้วย 5 มาตรการได้แก่
มาตรการที่ 1: มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมที่
สาคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
มาตรการที่ 2: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาตรการที่ 3: สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
มาตรการที่ 4: บูรณาการการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีเอกภาพเพื่อ
เผยแพร่สู่ชุมชน
มาตรการที่ 5: มีระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคมทุกระดับ
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ
1. งบประมาณแผ่นดิน
6,000,000.00
5,200,800.00

5,000,000.00

5,391,300.00
5,075,135.25

4,300,740.00

3,850,000.00
3,594,013.00

4,000,000.00

งบดาเนินงาน
3,000,000.00

งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน

2,000,000.00
1,000,000.00

499,000.00

547,800.00

499,000.00

2554

2555

2556

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินของศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

2. งบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ
60,000,000.00
50,000,000.00

49,264,473.00

40,000,000.00
30,000,000.00

27,162,053.42

27,821,895.00

2554
2555
2556

20,000,000.00
10,000,000.00
2554

2555

2556

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้ศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณศูนย์บริการวิชาการย้อนหลัง 3 ปี
ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554

2555

เงินงบประมาณแผ่นดิน
1.งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
งบประมาณ
4,300,740.00
รายจ่าย
4,300,740.00
คงเหลือ
0.00
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
0.00
2.งบดาเนินงาน
- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณ
499,000.00
รายจ่าย
490,499.20
คงเหลือ
8,500.80
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
1.70
3.งบเงินอุดหนุนทั่วไป
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ส่วนที่ศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบ)
งบประมาณ
5,200,800.00

2556

5,075,135.25
5,075,135.25
0.00
0.00

3,594,013.00
3,594,013.00
0.00
0.00

499,000.00
497,790.45
1,209.55
0.24

547,800.00
544,898.26
2,901.74
0.53

5,391,300.00

3,850,000

3,765,722.79

5,375,747.45

2,957,588.98

คงเหลือ
ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ

1,435,077.21
27.59

15,552.55
0.29

892,411.02
23.18

4. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
งบประมาณ
รายจ่าย
คงเหลือ

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

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
15.00
เงินงบประมาณรายได้
1. เงินรับจากโครงการอบรม การให้บริการวิชาการแก่สังคมและอื่น ๆ
รายรับ
49,264,473.00
รายจ่าย
47,048,902.93
คงเหลือ
2,215,570.07

0.00

0.00

27,162,053.42
26,213,315.40
948,738.02

27,821,895.00
26,044,344.23
1,777,550.57

3.49

6.39

รายจ่าย

ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิ
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556 งบประมาณศูนย์บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทเงินงบประมาณ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงิน
คงเหลือ

1.งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
30,490.00
30,490.00
0.00
ค่าใช้สอย
254,500
254,500
0.00
ค่าวัสดุ
222,810.00
219,908.26
2,901.74
ค่าสาธารณูปโภค
40,000.00
40,000
0.00
รวม
4,141,813.00 4,138,911.26 2,901.74
2.งบบุคลากร
2.1 งบบุคลากร
3,594,013.00 3,594,013.00
0.00
รวม
3,594,013.00 3,594,013.00
0.00
2.งบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
2.1 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 โครงการอานวยการบริหารจัดการ
2.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.4 โครงการการเผยแพร่ผลงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

0.00
0.00
1.30
0.00
0.53
0.00
0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

3,850,000.00
7,991,813.00

3,850,000.00
7,988,911.26

0.00
2,901.74

0.00
0.04

ปีงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการวิชาการ ได้กันงบประมาณเหลื่อมปี ดังนี้
1. โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 519,687.74
2. โครงการอานวยการและบริหารจัดการ
จานวน 372,723.28
รวมทั้งสิ้น
จานวน 892,411.02

บาท
บาท
บาท

ซึ่งดาเนินการใช้หมดภายใน 6 เดือน
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556 นรายได้ศูนย์บริการวิชาการ
2. งบประมาณเงิ
รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละ
เงิน
คงเหลือ

2,397,000.00

2,210,936.23

186,063.77

7.76

25,760,095.00

24,155,049.78

1,605,045.22

6.23

115,000.00
28,272,095.00

0.00
26,365,986.01

115,000.00
1,906,108.99

100.00
6.74

รายการ
1.รายรับจากโครงการอบรม
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงาน
ภายนอก
2. รายรับค่าบริการวิชาการ/รายรับอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ศูนย์บริการวิชาการ มีภารกิจหลักในการประสานงานและดาเนินการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการ
จากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมโยง
กับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือ “การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556

แผนยุทธศาสตร์ศนู ย์บริการวิชาการ พ.ศ.2554–2558
แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2555 - 2558 มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน เศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556ทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต่างก็มีเป้าหมาย ทิศทาง แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดความสาเร็จการประเมินผลการ
จากกลยุ
ปฏิบัติงาน จากนั้นได้เสนอการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการกาหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจของการ
บริการวิชาการโดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลสู่งบประมาณ โดยการมีเอกภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในการปฏิบัติพันธกิจ การมีผู้บริหารที่เข้าใจเข้าถึงมีทีมงานที่ดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ในการปฏิบัติพันธกิจบริการวิชาการเพื่อร่วมนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศ
อันดับ 80 ของเอเชียและอันดับ 400 ของโลกซึ่งการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของศูนย์บริการวิชาการนั้น
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรรงบประมาณให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ ดังนี้ 1) ชุดโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 2) ชุด
โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) ชุดโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ 4) ชุดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเภทที่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
เป็นการให้บริการวิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการดาเนินโครงการ
ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์บริการวิชาการสร้างหลักสูตรการอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด
โครงการ ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับ
หน่วยงานภายนอก ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการ
วิชาการ
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2556
จากกรอบแนวคิดการให้บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการจะทาหน้าที่ประสานงานและร่วมดาเนินการ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายพันธมิตร อันประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ องค์กร/สมาคมวิชาชีพ นาเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นผลงานที่ได้จาก
การวิจัย การเรียนการสอนและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทาโครงการในการพัฒนาสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอื่นของประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างธุรกิจ
รายได้ เพื่อสนับสนุนการทางานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากกรอบแนวคิด นาไปสู่แผนผังยุทธศาสตร์ ดังนี้

Annual report 2013 University Academic service center

Uniserv. KKU

ร

| 25
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2556

แผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ศูนย์บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2558

ประกอบด้วยทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การกาหนดประเภท (item) ของงบประมาณ 1) มีประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
แผ่ น ดิ น งบอุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
งบอุดหนุนทั่วไป การบริการวิชาการวิชาการที่ผ่าน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และแผนพั ฒ นา
ความเห็นชอบของคณะกรรม-การบริการวิชาการ
ประเทศ
มหาวิทยาลัย
2) การบริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงรุกที่ส ร้างรายได้ 2) มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการที่นาผลงานวิจัย
ให้กับมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอน ภูมิปัญญามหาวิทยาลัย ท้องถิ่น
วัฒนธรรมมาบูรณาการในการบริการวิชาการ
3) การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการ 3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ
4) การนานวัตกรรม ผลงานจากมหาวิทยาลัยที่ใช้ 4) มีการพิจารณาใช้หลักการอริยสัจ 4 เพื่อหาความ
วิจัยเป็นฐาน (research based university) ไป
ต้องการของสังคม
บริการวิชาการ
5) การหาความต้องการของสังคม
5) มีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการเพื่อ
(need assessment)เพื่อจั ดทาโครงการบริ การ
พัฒนาธุรกิจบริการวิชาการ (Office /Team of
วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
academic service business development)
6) การบูรณาการ(tacit & explicit knowledge) 6) มีการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะ
ตลอดจนวัฒนธรรม ภูมิปัญญามหาวิทยาลัยและ
ยาว/ต่อเนื่อง เพื่อประชาชน ในการประกอบอาชีพ
ท้องถิ่น เป็นงานบริการวิชาการ
7) การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก ร 7) มีการจัดทาวารสารศูนย์บริการวิชาการ/
ภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กร
E-journal ที่ เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการวิชาการ
จากการใช้วิจัยเป็นฐานของบุคลากรต่อสังคม
8) ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8) มีการพิจารณาจัดทากลไกให้บุคลากร
ในการสร้างเอกภาพในการให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพันธกิจบริการวิชาการ
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2556
ประกอบด้วยทิ
ศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการต่อ สังคม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9) มีการประกาศหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลที่มี
9) การสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อ
ประสิทธิภาพ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม CSR: (Cooperate
Social Responsibility)
10) การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
10) มีการรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ชุมชน (KKU learning center) เพื่อการเรียนรู้
เพื่อชุมชน เช่น Open courseware เป็นต้น
ตลอดชีพ/ต่อเนื่อง
11) การให้บริการทางวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อนาไป
11) มีการอบรมแก่ชุมชนเพื่อประกอบอาชีพ เช่น การ
ประกอบอาชีพ
นวดแผนไทย เป็นต้น
12) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการทุกระดับอย่าง
12) มีกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการครอบคลุมทุก
ทัดเทียม
กลุ่มเป้าหมาย
13) การใช้วารสารศูนย์บริการวิชาการ /
13) จัดทาวารสารศูนย์บริการวิชาการวารสาร
E-Journal เพื่อเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ ราย 3 เดือน ปีละ 4 เล่ม
เพิ่มเติม
เผยแพร่และเป็นแหล่งในการให้บริการวิชาการ
14) การสร้างกลไกชักจูงบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เข้า
ร่วมในพันธกิจบริการวิชาการให้มากขึ้น
15) การติดตามประเมินผลการบริการวิชาการที่สร้าง
พันธมิตร แนวร่วมและเอกภาพของบุคลากรใน
การให้บริการวิชาการ โดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ 22556
การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้าหมาย : เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่/ชุมชน ในการน้อมนาเอาพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การติดตามการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ
1) มี ก ารจั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ น า
เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งแล้ว
ผลงานวิ จั ย การเรี ย นการสอน ภู มิ ปั ญ ญา
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการบริการวิชาการในชุมชนต้นแบบ
2) การจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
2) มีการจัดทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
เพิ่มเติม
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการน ามหาวิ ท ยาลั ย สู่
ต้ น แบบแห่ ง สุ ข ภาวะที่ ดี ภายใต้ ห ลั ก การ
เศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม
3) ผลงานบริ ก ารวิ ช าการที่ เ กิ ด จากผลผลิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(KKU social
ทางด้านการวิจัย การเรียนการสอน นาไปสู่
laboratory)ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การบริการวิช าการแก่ชุมชนบนพื้นฐานของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) กลไกการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือ
4) มี ก ารบริก ารวิ ช าการที่ เ กิด จากความร่ว มมื อ
ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน
ของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน
5) น้ อ มน าพระราชด าริ ก ารพั ฒ นาสั ง คมมาใช้ ใ น
5) จัดตั้งชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
ชุมชนต้นแบบ
ใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
6) การน ามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น สู่ ม หาวิ ท ยาลั ย
6) มี ก ารจั ด ท าชุ ม ชนต้ น แบบในมหาวิ ท ยาลั ย
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี
ขอนแก่น
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2556
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริการวิชาการ
เป้าหมาย : เพื่อให้ศนู ย์บริการบริการวิชาการมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยไทยทั้ง
1) มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU:
ภาครัฐ เอกชน
memorandum of understanding)ระหว่าง
ศูนย์บริการวิชาการกับองค์กรต่างๆ
2) การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน
2) มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
องค์กรเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
เครือข่าย
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
3) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กร
3) มีการจัดทาข้อตกลงการจ้าง (TOR : term of
ต่างประเทศ/นานาชาติ
reference) ระหว่างศูนย์บริการวิชาการและ
หน่วยงานเครือข่าย
4) การสร้างรายได้จากความร่วมมือกับเครือข่าย
4) มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ฝึกอบรมแบบบูรณาการ
5) การสร้างกลไกการให้ความสาคัญกับคู่ความ
5) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อสร้าง
ร่วมมือ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
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2556

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การสร้างศูนย์บริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นนา
1) มีการจัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ของประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงาน
น้าโขง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนหน่วยงานของประเทศในกลุ่มอนุ
มิภาคลุ่มน้าโขง
2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น
2) มีการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพทั้งระยะ
และระยะยาว
สั้นและระยะยาวให้แก่ประชาชนมีการจัดทา
งบประมาณเงินรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ
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2556ฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์บริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 การพั
เป้าหมาย : เพื่อให้ศูนย์บริการบริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นนาและเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
มีความเข้มแข็งในการประสานงานและดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมมือในการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้นา ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่
1. การมีโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการที่มีการ
บริหารงานตามแบบธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ตาม
บริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี มีสุขภาวะและ
ปฏิบัติทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
เป็นต้นแบบที่ดี มีความพร้อมในบทบาทในการ
ปฏิบัติพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาบุคลากรศูนย์บริการวิชาการให้มี
2. การมีภาระการทางาน (job description) ของ
จิตสานึกและ competency ในการบริการ
บุคลากรที่มีความพร้อมในการบริการวิชาการ มี
วิชาการเพื่อพร้อมต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ความผูกพันกับองค์กรมีระบบการจัดการความรู้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
(knowledge management)
3) การสร้างให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์ให้
3. การมีระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญ/ชานาญ
คาปรึกษาด้านวิชาการและเป็นศูนย์เรียนรู้
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นติดต่อ
(learning organization) ของสังคม
ประสานงานจากภายนอกได้โดยง่าย ตลอดจนมี
ฐานข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ
4. การมีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการวิชาการอย่าง
ทั่วถึง ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
สังคม ทุกระดับ
5) การประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการเชิงรุก
5. การมีระบบ web site ที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6) การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับศูนย์/สานัก
6. มีการเปรียบเทียบกับผลงานการบริการวิชาการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นนา
กับสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7) การปฏิบัติพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย
7. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558

จากทิศทางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2554-2558 ในบทที่ 3 ทั้ง 5 กลยุทธ์
เพื่อให้การนากลยุทธ์และแผนปฏิบัตินาไปสู่การปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการจึงได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
1. การเชื่อมโยงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่งบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดงบประมาณ
แผ่นดินหมวดอุดหนุนทั่วไป สาหรับงานบริการวิชาการวิชาการที่ดูแลโดยศูนย์บริการวิชาการปีละประมาณ 1.8
ล้านบาท ดังนั้นการจั ดทาแผนงบประมาณ แผนงานและแผนเงินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การ
ควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง มี อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ประธาน กรรมการประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่าง ๆ มีคณะกรรมการบริการวิช าการโดยมีรองอธิการบดีที่รับผิ ดชอบดูแลศูนย์บริการ
วิชาการเป็นประธานกรรมการ คณบดีคณะต่าง ๆ อีกไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการที่จัดทาต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องด้วยพันธกิจบริการวิชาการ
ที่นาเสนอมีมากกว่างบประมาณ ดังนั้นผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้มา
สนับสนุนในการดาเนินงาน
2. การมี เ อกภาพของหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการ หรือประสานงาน (organizer/facilitator) การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ดังนั้นผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการต้องทาหน้าที่ในการสร้างให้เกิดเอกภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. การมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ การได้รับการยอมรับและทีมงานบริหารที่ดีของผู้บริหารศูนย์บริการ
วิชาการมีเจ้ าหน้าที่ป ระกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลู กจ้างชั่ว คราว มีเลขานุการศูนย์
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ผู้บริหารอันประกอบด้วยผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ได้มาจาก
การสรรหาอยู่ในวาระละ 4 ปี ฉะนั้น ผู้อานวยการและทีมงานจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์และภาวะผู้นา
ได้ รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คลและหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในภายนอก ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขวัญและกาลังใจ มีแนวทางในการดาเนินงาน และมีการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของศูนย์บริการวิชาการ บุคลากร คือผู้ร่วมปฏิบัติงานตามทิศทาง
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติศูนย์บริการวิชาการ ดังนั้นบุคลากรศูนย์บริการวิชาการต้องมีจิตสานึก มีทักษะ มีจิตอาสา
มีจิตบริการ (service mind) ผู้บริหารต้องมีหน้าที่สร้างและกระตุ้นให้บุคลากรศูนย์บริการวิชาการมีทักษะตรงตาม
กลยุทธ์ที่วางไว้
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ความเชื่อมโยง ของกลยุทธ์ ด้านการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแกน เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ
โดยเป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรูท้ างวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะนาไปสู่ การชี้นาสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุม่ ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่สังคม
7 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
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: 3 โครงการ
: 2 โครงการ
: 1 โครงการ
: 1 โครงการ
: 12 โครงการ
: 1 โครงการ
: 1 โครงการ
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แบ่งส่วนราชการ
ภายใต้สานักงานผูอ้ านวยการ

ภารกิจ ของกลุ่ มอานวยการ มีห น้าที่รับผิ ดชอบด้านการบริห ารงานทั่ว ไปภายในศูนย์บริการวิช าการ
รวมทั้งการติดต่อประสานงานและวางแผนกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการวิช าการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริก ารวิชาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในการบริการสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม
การบริการด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด
ภารกิจของกลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการหาความจาเป็นในการจัดฝึกอบรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่
ชุมชน บุคลากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมสัมมนา โครงการพิเศษ
เป็นโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของ
กิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อตกลงที่ได้รับ ทั้งนี้มีการดาเนินงานหรือบริหารโครงการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งขึ้นอยู่กับคาสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการมี บุ ค ลากรแบ่ ง ออกเป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 43 คน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ร้อยละ 31
ของบุ ค ลากรทั้ ง หมด ส าหรั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาบุค ลากรส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ร้อ ยละ 30
ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงจานวนบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ จาแนกตามประเภทตาแหน่งและวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
การจัดกลุ่มบุคลากร
จานวน
ตามประเภทตาแหน่ง
(คน) ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
5. พนักงานราชการ
6. ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
7. ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
รวม
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1
4
4
1
8
11
43

4
4

7
2
2
11

3
2
2
1
6
10
24

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
1
2
1
4
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บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สังกัด

ผู้บริหาร
1.
2.

รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผศ.นพดล มีไชยโย

3.

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด

4.

ดร.วิรงรอง มงคลธรรม

5.

ดร.อชิระ หิรัญตระกูล

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายอานวยการ
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ข้าราชการ
นายพิชัย เล่งพานิชย์
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
นายธวัช รัตนมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
ฝ่ายคลังและพัสดุ
นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
หัวหน้าส่วนบริหารและธุรการ
นางประคอง เชียงนางาม
หัวหน้าส่วนพัสดุ
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
นายประภาพรณ์ ขันชัย
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินงบประมาณ
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพการศึกษา
นางสาวลลดา สินธุพันธ์
หัวหน้าส่วนบริการวิชาการ
นางสาวชลาลัย วานมนตรี
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
นายทิวากร กาเจริญ
หัวหน้าส่วนโสตทัศนูปกรณ์
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คณะเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ
วิทยาเขตหนองคาย

สานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ

กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
Uniserv. KKU

ร
ลาดับ
ที่
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
นางวิภาดา มีแวว
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
นายปานเทพ เลี่ยวเทียนไชย
หัวหน้าส่วนบริการฝึกอบรม
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นักสารสนเทศ
นางรชตวรรณ พรมภักดี
นักวิชาการศึกษา
พนักงานราชการ
นางสาวอุมาพร ปาลสาร
พนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจา
นางสาเนียง สมภาร
พนักงานพิมพ์ดีด
ลูกจ้างชั่วคราว-เงินรายได้
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเรณุกา นามพิกุล
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณภา สีดาพล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสมยงค์ แหล่ยัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววาสนา จงจิตกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวผ่องศรี เป้งสะท้าน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุพันธ์ ขันตา
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างชั่วคราว-โครงการ
นายพฤมนต์ เธียรศรีเจริญ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นักวิชาการศึกษา
นายชาลี พรหมอินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวดาริกา โนนศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาววรรณวิษา โจ่ยสา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจุฑามาส จันดี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศศิกาญจน์ ประสารฉ่า
นักวิชาการศึกษา
นายรัฐพล ศิลาจันทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวภัทรฉัตร ประสารฉ่า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายทนงศักดิ์ พิลาคา
คนงาน
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สังกัด
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
กลุ่มภารกิจอานวยการ
Uniserv. KKU
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2556

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้
ได้รับประสบการณ์ ความชานาญ และทัศนคติใหม่ ๆ เกิดความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
ของศูนย์บริการวิชาการและหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

ลาดับ
หน่วยงานที่จัด
หลักสูตรอบรม
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาภายในหน่วยงาน
1. หน่วยงานร่วม
โครงการป้องกันและบรรเทา
อาคารพิมล กลกิจ
สาธารณภัย อาคารพิมล กลกิจ
2. ส่วนบริหารและธุรการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการ
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการด้าน
จริยธรรม จรรยาบรรณในการครอง
ตน ครองงานและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี
3. ส่วนนโยบายและแผน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
ศูนย์บริการวิชาการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557”
จัดประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานภายนอก
4. กองคลัง มข.
อบรมสัมมนาการบริหารจัดการด้าน
การเงินของหน่วยงานภาครัฐ
“ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ”
5. กองสื่อสารองค์กร มข.
การระดมความคิดเห็นเพื่อวาง
แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์และ
นโยบาย
6. กองอาคารและสถานที่ มข.
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทามาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการแนวทางการอ่านและเขียน
เพื่อการอ้างอิงงานวิจัยอย่าง
เหมาะสม
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ผู้เข้าอบรม
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ

นางสาวกาญจนา บุศรีคา

นายประภาพรณ์ ขันชัย
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์

นางชลาลัย ภูโทถ้า

Uniserv. KKU

ร

ลาดับ 2556หน่วยงานที่จัด
8. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

หลักสูตรอบรม
โครงการสร้างเครือข่ายนักพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาหรับ
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านงาน
คลังและพัสดุ
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน
แผนและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
การสร้างสื่อเรียนรู้แบบ
Interactive ด้วย Adobe Digital
Publishing Suite (สาหรับ iPad)

9.

สานักงานตรวจสอบภายใน

10.

สานักงานประเมินและประกัน
คุณภาพ มข.

11.

สานักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

12.

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Sspec103 การคิดวิเคราะห์และ
มข.
สร้างสรรค์ผลงาน
Sspec107 การจัดประชุมและการ
บันทึกรายงานผลการประชุม
Mcore101 ก้าวแรกสู่การบริหาร
สาหรับสายสนับสนุน
Score201 การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานระดับชานาญการ

16.
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บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ต
(ประเทศไทย) จากัด

กลยุทธ์ประหยัดต้นทุนและลด
ค่าใช้จ่ายด้านงานพิมพ์ให้องค์กร
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ผู้เข้าอบรม
นางวิภาดา มีแวว
นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์

นางประคอง เชียงนางาม
นางสาวกาญจนา บุศรีคา
นางสาวจุฑามาส จันดี

นายประภาพรณ์ ขันชัย
นายทิวากร กาเจริญ
นางสาวภคปภา เวชกิจ
นายชาลี พรหมอินทร์
นางประคอง เชียงนางาม
นางสาวชลาลัย วานมนตรี
นางสาวจุฑามาส จันดี
นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
นางรชตวรรณ พรมภักดี
นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

นางสาวลลดา สินธุพันธ์
นางชลาลัย ภูโทถ้า
นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
นางวิภาดา มีแวว
นางรชตวรรณ พรมภักดี
นายธวัช รัตนมนตรี

Uniserv. KKU

ส่วนที่ 2

ผลงานเด่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ร
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 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล

ศูนย์บริการวิชาการ การันตีผลการประเมินคุณภาพหลังจากดาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2553 2555 จากผลการประเมิน 4.60, 4.70 และ 5.00 ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 5 ส่งผลให้ รศ.ดร.อานวย คาตื้อ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ระดับ ”ดีเยี่ยม” จากผู้บริหาร
ระดั บ คณบดี ห รื อ เที ย บเท่ า กลุ่ ม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ศู น ย์ สถาบั น ส านั ก และนายบุ ญ ญฤทธิ์ สมบั ติ ห ลาย
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการวิชาการฝ่ายวิชาการ ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนบริการ
วิชาการแก่สังคม ระดับ “ดีเยี่ยม”
พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นภายงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ” ประจาปี 2555 ณ ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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กลไกการพัฒนาการให้บริการวิชาการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และสร้างสรรค์กระบวนการ
ศูนย์บริการวิชาการได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยอยู่ ภ ายใต้กรอบแผนระยะยาว
พ.ศ. 2552-2567 และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2553-2558 ด้ า นการ
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย เชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ
ปณิธาน และจุดเน้นของคณะ/หน่วยงาน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาอุดมศึกษา 10 ปี
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่ว นร่วมของบุคลากรในคณะ/
หน่ ว ยงาน โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกรรมการ
ประจ าคณะหรื อ กรรมการ บริ ห ารสู ง สุ ด จากนั้ น ได้
มอบหมายให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม ภารกิ จ และหั ว หน้ า ส่ ว น
จัดทาแผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนงาน นาเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยมี ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก คน
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เข้ า ร่ ว มประชุ ม หารื อ ข้ อ สรุ ป ในเนื้ อ หาของแผน
พร้อมให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่างๆ และนามา
ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เมื่อผ่ านความเห็ นชอบ
จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ศู น ย์ ฯ
แล้ว มอบหมายให้ ส่วนนโยบายและแผนจัดทารูปเล่ ม
แผนปฏิบัติราชการศูนย์บริการวิชาการ เพื่อ ใช้อ้างอิง
ในการปฏิ บั ติ ง าน หลั ง จากได้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ของศูนย์บริการวิชาการแล้ว ได้มีกระบวนการถ่ายทอด
แผนกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ทราบ จากนั้ น
น าแผนปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะส่ ว นงานมาเขี ย นลงใน
PD/PF เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

Uniserv. KKU
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 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และสร้างกระบวนการบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
ศูนย์บริการวิชาการได้ดาเนินโครงการชุมชน
ต้น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น
ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2550 ซึ่ ง ได้ ก าหนดพื้ น ที่
ให้บริการวิชาการในชุมชนต่างๆ จานวน 13 ชุมชน
จาก 5 จั งหวัด ได้แก่ จั งหวัดขอนแก่น จั งหวัดเลย
จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
หนองคาย ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ ด าเนิ น การ
ให้ บ ริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คม โดยการน้ อ มน าทฤษฎี
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนาองค์
ความรู้ต่างๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบูรณาการ
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ร่ว มกัน นาไปสู่ การเผยแพร่วิช าการความรู้ สู่ชุมชน
จากการด าเนิ น การของ ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น สามารถช่ว ยสนับสนุนและ
ผลั กดั น ให้ ชุม ชนหลายแห่ ง สามารถพัฒ นาความรู้
ความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนภายในชุมชน
ให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี และนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชนไปสู่ ความสาเร็จ ได้รับรางวัลต่างๆ
มากมาย น าชื่ อ เสี ย งมาสู่ ชุ ม ชนและศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การประชุมวิชาการก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียน
จากไทย สู่ สปป.ลาว
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับเครือข่าย
บริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย จั ด การ
ประชุมวิช าการขึ้น เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย เครือข่าย
และผู้สนใจ ร่วมนาเสนอผลงานการบริการวิชาการ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ และ
สร้ า งความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานที่ มี พั น ธกิ จ
ด้านการบริการวิชาการให้ก้าวสู่การบริการวิชาการ
ในระดับอาเซียน
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตไทยประจานครหลวงเวียงจันทน์ แสดง
ปาฐกถาในหัวข้อ “โอกาสการพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่าง ไทย - ลาว เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
และการเสวนา เกี่ยวกับการศึกษาและการบริการวิชาการ จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และสายวิชาชีพใน
สปป.ลาว
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ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับประเทศอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
ศูนย์บริการวิชาการ ดาเนินความร่วมมือทางวิชาการ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะหน่ ว ยงาน
สถานศึกษาในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประเทศ
จี น เวี ย ดนาม และ โดยเฉพาะใน สปป.ลาว ซึ่ ง
ศูนย์บริการวิชาการ ได้ดาเนินการนาองค์ความรู้และ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มาเผยแพร่และ
ทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือ ซึ่งมีทั้ง
การบริการวิชาการในรูปแบบการอบรมเชิงบรรยาย
และเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตรอบรมที่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน/สถานศึกษานั้น ซึ่งการดาเนินงานภายใต้โครงกาดังกล่าว มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง

โครงการอ้าเภอ มข.พัฒนา
โครงการ อาเภอ มข.พัฒนา เป็นโครงการที่เกิด
จากการบูรณาการความรู้ ความสามารถ และกาลังทุน
ทรัพย์จากหน่วยงานรัฐในจังหวัดขอนแก่นหลายภาคส่วน
ที่บูรณาการทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิด การพัฒนาในพื้นที่
โดยการนาของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมดาเนิน
โครงการโดยเลือกพื้นที่ เทศบาลตาบลบ้านโต้น อาเภอ
พระยื น จั งหวั ดขอ นแก่ น เ ป็ น พื้ นที่ ด าเนิ นกา ร
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งใน
หน่วยงานหลักของโครงการนี้ โดยดาเนินการจัดโครงการ หลั กสูตรอบรมที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่
แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
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ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ด้านการบริการวิชาการฝึกอบรม 

เสริมพลังกาย สร้างพลังใจ ให้ข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ในการจั ด การอบรม
หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ของข้ า ราชการในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยดาเนินการจัดอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้น
มา ดาเนิ นโครงการมาแล้ ว 53 รุ่น โดยโครงการนี้
ได้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ ได้ พั ก และผ่ อ น
คลายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและมีความ
ตึ ง เครี ย ดเป็ น การชั่ ว คราว โดยจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติราชการและ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้ ดียิ่งขึ้น มีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้
ทั ก ษ ะ กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
การส่ งเสริมการสร้างสมานฉันท์และความสั มพันธ์
อันดีระหว่างข้าราชการ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
ขอนแก่ น อุ ด รธานี และหนองคาย พร้ อ มทั้ ง มี
กิ จ กรรมการเตรี ย มความพร้ อ มข้ า ราชการสู่
ประชาคมอาเซี ย น ในปี พ.ศ. 2556 ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิ ช าการได้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การจั ด อบรม
จานวน 8 รุ่ น ซึ่ ง ได้รั บ ความชื่ น ชมจากส านั ก งาน
ข้าราชการพลเรือนและผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
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หลักสูตรอบรมทางการพยาบาล

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สภาการพยาบาล ได้ดาเนินการ
จัดอบรมหลักสูตรทางการพยาบาลหลายหลักสูตร โดยเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิค ทฤษฎี และประสบการณ์ เพื่อแนวทางในการพัฒนา
คุ ณ ภาพทางการพยาบาล ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถให้กับบุคลากรทางการพยาบาลมีค วามรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการทางาน และมีการจัด
อบรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรด้านการพยาบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและส่งผลดีกับผู้รับบริการด้านสุขภาพโดยตรง ซึ่งเป็น
ความภาคภูมิใจของหน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรม อีกทั้งผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้รับคะแนนหน่วยกิตสะสม เพื่อใช้ในการต่อใบประกอบกอบวิชาชีพอีกด้วย

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC
จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศู น ย์ บ ริ ก าร
วิ ช าการ กั บ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาค 4
จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ จั ด โครงการเสริ ม สร้ า ง
ผู้ ป ระกอบการ-ใหม่ (New
Entrepreneur
Creation: NEC)
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีความ
สนใจที่จะสร้างธุรกิจของตนเอง ได้เข้ารับการอบรม
พื้ น ฐานและเพิ่ ม ทั ก ษะ และศึ ก ษาดู ง านจากผู้ ที่
ประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งโอกาสให้
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ได้มีโ อกาสได้เรียนรู้เพิ่ม
ทักษะขับ เคลื่อนธุรกิจของตนเองดาเนิ นการไปจนประสบความสาเร็จ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ศูนย์บริการ
วิชาการได้ขยายการให้บริการไปยังจังหวัดเลยและได้รับ ความสนใจจากผู้ประกอบการใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเลย
จานวนมาก
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 ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ภายใต้การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์บริการวิชาการแล้ว ความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานภายนอกถื อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในรู ป แบบของเครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการร่ว มกับศูนย์บริ การวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ ศูนย์บริการวิช าการได้ล งนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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คาราวานวิทยาศาสตร์

เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ กั บ องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) จั ด คาราวาน
วิ ท ยาศาสตร์ สั ญ จร แสดงนิ ท รรศการและจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่าง
ๆ และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนและประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลในเขตภาคอีสานตอนบน ได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการ
น าเสนอนิ ท รรศการสื่ อ สั ม ผั ส การสาธิ ต ทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สภากาแฟสีหราช
การด าเนิ น งานของภาคี เ ครื อ ข่ า ย
หน่วยงานรัฐและเอกชนภายในจังหวัดขอนแก่น
กว่ า 30 หน่ ว ยงาน ภายใต้ ชื่ อ “สภากาแฟ
สีหราช” ซึ่งดาเนินกิจกรรมร่วมกันมากว่า 5 ปี
โดยการท างานแบบบู ร ณาการเชิ ง รุ ก ร่ ว มกั น
ในทุ ก ๆ เดื อ น จะมี ก ารพบและน าเสนอผล
การดาเนินโครงการที่ได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน เสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทางาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุด กิจกรรมสภากากาแฟ จัดขึ้นเป็น
ประจาทุกเดือน โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการได้นาเสนอผลงานของแต่
ละหน่วยงานแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของเครือข่าย ส่งผล
ให้มีการดาเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ
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 ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
การร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

ศูนย์บริการวิชาการ มุ่งมั่นและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอัน ดีงามเสมอมา เช่น การแต่งกายด้ายผ้ าพื้นเมือง กิจ กรรมรดน้าดาหั ว ผู้ ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ทอดกฐิน/ผ้าป่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปะอันดี
งามของไทย
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 ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 
ศูนย์บริการวิชาการมีการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยได้ มีการจัดทาแผน
ระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ตามพันธกิจที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกั นคุณภาพ
โดยมีส่วนสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ ดาเนินการประสานข้อมูลกับส่วนงาน
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องนามารวบรวม วิเคราะห์ จัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารประกอบด้วย
1.ระบบสารบรรณ 2.ระบบพัสดุ 3.ระบบการเงิน 4.ระบบประเมินและประกันคุณภาพ QA 5.ระบบขออนุมัติใช้
รถยนต์ศูนย์ฯ 6.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 7.ฐานข้อมูลบุคลากร 8.ฐานข้อมูลผู้อบรม 9.ฐานข้อมูลรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ 10.ฐานข้อมูลคาสั่ง 11. อีกทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้สาธารณะชนได้
รับทราบทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปเล่มรายงานเว็บไซต์ และได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง Website
URL: http://home.kku.ac.th/uac/adminis/03_index.php นอกจากนี้ศูนย์บริการวิชาการได้มี การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ และได้นาผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (CHE QA Online) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยพัฒนาจาก
ระบบการให้บริการสารสนเทศภายในองค์กรสู่การให้บริการสังคมภายนอกด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้
พัฒนาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญให้สะดวกในสืบค้น สามารถสืบค้นได้จากชื่อ-นามสกุล หรือความเชียวชาญของผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลกว่า 1,900 คน โดยผู้สนใจสามารถเข้าค้นหาชื่อบุคลากรได้ บนเว็บไซต์ฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ URL: http://home.kku.ac.th/uac และ http://www.uac-kku.com ดังนี้
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ระบบประเมินและประกันคุณภาพ ศูนย์บริการวิชาการ
(Quality Control Affairs)

ระบบประเมินและประกันคุณภาพศูนย์บริการวิชาการ (Quality Control Affairs) เป็นระบบฐานข้อมูลการ
ประเมินและประกันคุณภาพศูนย์บริการวิชาการ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมตัวชี้วัดใช้ประกอบหลักฐานการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในศูนย์บริการวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สาหรับกรรมการประเมิน และสาหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล ระบบ
ฐานข้อมูลได้ออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูล แบบบูรณาการทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะ
login เข้าระบบโดยใช้รหัสผ่าน ก่อนนาเข้าข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ผลของการจัดทาระบบประเมินและประกันคุณภาพสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจประเมินในการตรวจหลักฐานประกอบการประเมินได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการประเมินและประกันคุณภาพของศูนย์บริการวิชาการอยู่ในระดับคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีเจ้าหน้าที่
ของส่วนประเมินและประกันคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล มีเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ
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ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์ศูนย์บริการวิชาการ
เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการ
วิชาการ พัฒนาระบบให้บริการบนอินเตอร์เน็ต โดยเข้าระบบ
Log on กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขออนุมัติใช้รถยนต์บน
เว็บไซต์ URL: http://www.uac-kku.com/Ad/Index.php
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ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลผูเ้ ชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบประเมินและประกันคุณภาพ

ระบบเบิกพัสดุ

ระบบใบจัดหาพัสดุ

ระบบฐานข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม

ระบบลงทะเบียน

ระบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ

ระบบรายงานการเงิน
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ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ

รายงานประจาปี 2556
ศูนย์บริการวิชาการ

แผนปฏิบัตริ าชการ
ศูนย์บริการวิชาการ

จดหมายข่าวรายปักษ์
ศูนย์บริการวิชาการ

สารสนเทศ 2556
ศูนย์บริการวิชาการ

รายงานความพึงพอใจ
โครงการบริการวิชาการ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Social network

ศูน ย์ บริ ก ารวิ ชาการได้ จั ดท าเว็บ ไซต์ เ พื่ อเผยแพร่ ข้อ มู ล ข่า วสารการบริก ารวิชาการแก่สั งคม ตลอดจนพั ฒ นาการ
ด้านต่า ง ๆ ของหน่ วยงานบนระบบอิน เตอร์ เน็ ต

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศู นย์บ ริก ารวิชาการได้พั ฒนาเว็บ ไซต์

เป็นภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม บนเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ
http://home.kku.ac.th/uac และ http://www.uac-kku.com
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Open Courseware แหล่งความรูบ้ นโลกออนไลน์

ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ จั ด สื่ อ การเรี ย นรู้ อ อนไลน์ เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่สู่ภายนอกอย่างไม่มีขีดจากัด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งถือเป็นการ
บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ http://home.kku.ac.th/uac
และ http://www.uac-kku.com/PR/AllCourseWareNews.php
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ของศูนย์บริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการดาเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศูน ย์ บ ริ การวิช าการได้ดาเนิ น งานโครงการบริ การวิช าการแก่สั งคม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
โครงการประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ ได้รับการ
สนับสนุนจากงบประมาณ-หมวดเงินอุดหนุน จานวนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 149 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.58 และขอขยาย
เวลาการดาเนินโครงการอีกจานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.24 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 727,324 คน
มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 91.22
โครงการประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการวิชาการ
โดยร่ ว มมือกับ หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่ว ยงานนั้น ๆ โดยได้รับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณเงิ น รายได้ ใ นการดาเนิ น โครงการไปทั้ ง สิ้ น 335,200 บาท (สามแสนสามหมื่ น ห้ า พั น
สองร้อยบาทถ้ว น) ทั้งนี้ มีโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ดาเนินการแล้ วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 88.20
โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ โดยศูนย์บริการวิชาการได้จัดทา
หลั ก สู ต รการอบรม ไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายของแต่ ล ะหลั ก สู ต รโดยตรง มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
26,044,344.60 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์ ) มีโครงการทั้งสิ้น 28 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,903 คน ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 89.37 รายละเอียดดัง แผนผังโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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แผนผังโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ศูนย์บริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม

ประเภทที่ 1 : การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการ
แบบไม่แสวงหากาไร

- จัดสรรงบประมาณ 15,000,000 บาท
- ใช้จ่ายจริง 12,543,811.08 บาท (83.62%)
- จานวนโครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร 149 โครงการ
- จานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 129 โครงการ (86.58%)

ชุดที่ 1
โครงการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัย
จาก
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
53 (98.15%)

ชุดที่ 2
โครงการ
ชุมชน
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
17 (100%)

ชุดที่ 3
โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้า
โขง

งบประมาณ 335,200 บาท
จานวน 2 โครงการ
(100%)

ชุดที่ 4
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
53 (94.64%)
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จานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ
6 (27.27%)

ประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการ
แบบสร้างรายได้
งบประมาณ 27,821,895 บาท
จานวน 28 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ (100%)

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทางานกับหน่วยงาน
ภายนอก
จานวน 18 โครงการ (100%)

หลักสูตรการฝึกอบรมของ
ศูนย์บริการวิชาการ
จานวน 10 โครงการ
(100%)

Uniserv. KKU
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แผนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทที
ประเภทที่ ่ 11:: โครงการบริ
โครงการบริกการวิ
ารวิชชาการแก่
าการแก่สสังังคมเพื
คมเพื่อ่อการใช้
การใช้ปประโยชน์
ระโยชน์เเชิชิงงสาธารณะ
สาธารณะ
ศูน ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากมหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556 หมวดเงินงบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท
(สิ บ ห้ า ล้ า นบาทถ้ว น) มี ก ารจั ด สรรงบประมาณไปยั ง คณะ/หน่ว ยงานต่ าง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
รวมทั้งสิ้น 17 คณะ/หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 4 ชุดโครงการ ดังตารางต่อไปนี้
ชุดโครงการที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

การบริการเทคโนโลยีไบโอคลีนและปุ๋ยน้าชีวภาพ
สู่ชุมชนต้นแบบ
หลักการและเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ศูนย์รักษาผูป้ ่วยปากแหว่งเพดานโหว่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การเตรียมสื่อการเรียนการสอนสาหรับใช้ในการ
เรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับมัธยมต้น
การวาดภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านชีววิทยา
ระดับประถมศึกษา
การบาบัดน้าทิ้งโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาเคลื่อนที่ระดับ
มัธยมปลาย
แพลงค์ตอนสัตว์และแมลงน้า
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์
รุ่นเยาว์
สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ.2556

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร ผู้รับบริการ

รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์

100,000

380

ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์

70,000

21

รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

20,000
100,000

50
24

อ.ดร.กัลยา กองเงิน

80,000

15

ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผศ.ปรียะวุฒิ วัชรานนท์

80,000
80,000

110
25

อ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม

70,000

54

รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค
รศ.ดร.ชุติมา หาญจนวนิช

80,000
80,000

40
107

อ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
อ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

80,000
80,000

17
30

ผศ.เกียรติ แสงอรุณ

300,000

120,000

Uniserv. KKU

ร
ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

ค่ายอบรมผู้นาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
อาจารย์ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์
และสิ่งแวดล้อม
ค่ายฝึกอบรมผู้นาเยาวชนอีสาน 20 จังหวัด
อาจารย์วัชรินทร์ คล่องดี
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคลื่อนที่ระดับมัธยมศึกษา ดร.ธีระพงศ์ พวงมะลิ
ตอนปลาย
ค่ายเยาวชนชีววิทยา ครั้งที่ 19
นางอมรรัตน์ มีสวาสดิ์
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจาปี 2556
ดร.สุภัทร์ อิศรางกรู ณ อยุธยา
การตัดแต่งกิ่งไม้ผลและการผลิตมะม่วงออนซอน นายสมยศ มีทา
การเพาะเลี้ยง การแปรรูปและพัฒนาอาหาร
รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์
โปรตีนจากแมลงสูช่ ุมชน
การควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองโดยไม่ใช้
รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ
สารเคมี
การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน จัดการของเสีย ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
ดินดี ผลผลิตดี ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตเห็ดเพื่อเป็นอาชีพ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้
รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
เชื้อจุลินทรีย์ที่ดี
โรคยางพาราและการจัดการโรค
ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์สาหรับ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในครัวเรือนเพื่อ
อ.กันยา พลแสน
การพัฒนาเชิงพานิชย์
การเสริมสร้างทักษะแรงงานอีสานก่อนการย้าย ผศ.ดุษฏี อายุวัฒน์
ถิ่นไปทางานต่างประเทศ
ห้องสมุดเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
ผศ.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ใหม่
เชิงพาณิชย์
การออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการพัฒนาการ
อ.กษม อมันตกุล
ท่องเที่ยวชุมชน
การออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย
ผศ.ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
เทคโนโลยี BIM
การสารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ อ.อธิป อุทัยวัฒนานนท์
Vernadoc
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งบจัดสรร ผู้รับบริการ
50,000

50

50,000
80,000

55
128

80,000
300,000
50,000
50,000

100
587,157
50
50

80,000

52

100,000

233

70,000
80,000

117
140

50,000
80,000

43
64

80,000

61

100,000

337

160,000
100,000

417
140

80,000

34

80,000

53

100,000

65

Uniserv. KKU

ร
ลาดับ
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52

| 63

ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
การให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
สุขภาพและโรคระบาดที่สาคัญในปศุสัตว์
การจัดการสุขภาพและผลผลิตฝูงโคนม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการผลิตในฟาร์มโคนม
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้านมดิบคุณภาพต่า
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านการจัดการ
ความปวดโดยไม่ใช้ยา
มอดินแดงรักษ์พลังงาน
การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชน ผ่านแบบเรียนรู้ท้องถิ่นและการออกค่าย
เยาวชน
ค่ายฤดูร้อนเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค่ายยุวชนวิศวกรรม
การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
เกษตรสู่ชุมชน
ค่ายการเรียนรู้และพัฒนาหุน่ ยนต์ ระดับ
มัธยมศึกษา
การถ่ายทอดความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคนิคการดูแลรักษาเพื่อใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด
เภสัชกรประจาครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วย
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โครงการอานวยการและการบริหารจัดการ
การเผยแพร่ผลงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่ชุมชน
สัปดาห์วชิ าการ
นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน คนหนองคาย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Annual report 2013 University Academic service center

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร ผู้รับบริการ

ผศ.ดร.วารุณี หวัง
รศ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

100,000
100,000

132
70

ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง

100,000

326

อ.นสพ.ดร.อรัญ จันทร์ลนุ

100,000

380

ผศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล

100,000

130

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
อ.ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ

80,000
80,000

142
100

อ.ดร.วสุ เชาว์พานนท์
อ.ดร.อธิป เหลืองไพโรจน์
ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์

100,000
100,000
80,000

150
230
80

ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

100,000

51

รศ.ดร.วิโรจน์ ทวีปวรเดช

100,000

200

ผศ.สุณี เลิศสินอุดม

80,000

522

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
รอง ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

2,500,000
50,000

รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ดร.ปิโยรส หงษาชาติ
นางเยาวภา อรัญรุษย์
ผศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต

150,000
80,000
50,000
50,000

3,150
55
350
44

Uniserv. KKU

ร
ลาดับ

2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม

53

การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

54
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งบจัดสรร ผู้รับบริการ

ดร.กฤษดา ค้าเจริญ

80,000

30

อ.วิลัยพร สุภธีระ

80,000

49

7,300,000

716,410

รวมทั้งสิ้น

ชุดโครงการที่ 2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1

การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาจีนในงาน
ด้านธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ผศ.ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ

100,000

60

ผศ.ชื่นจิตร อังวราวงศ์

100,000

34

การประยุกต์ผ้าพื้นถิ่นสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตร
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้
การวัดแก๊สเรือนกระจกและประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นฯ
การประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศ
ค่ายและแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสสาหรับ
นักเรียนและนักศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
การรณรงค์ป้องกันพยาธิใบไม้ตบั ในตาบลขาม
ป้อม อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
หลักการและแนวคิดการจัดวางรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์เชียงขวาง
สัมมนาและปฏิบัติการทางศิลปะชุมชน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
โครงการประกวดพูดสุนทรพจน์ สาหรับชาว
ต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เดินทาง
ไปราชการ)
โครงการก้าวย่างบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนฯ

ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

100,000

32

รศ.ดร.อนันต์ พลธานี

100,000

18

รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์

100,000

36

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา

160,000

103

ดร.วรรณฤดี คุระวรรณ

80,000

68

นางกาญจนศรี สิงห์ภู่

80,000

300

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คา

100,000

27

ผศ.รณภพ เตชะวงศ์

100,000
300,000

570

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร ผู้รับบริการ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

110

Uniserv. KKU

ร
ลาดับ
13
14
15
16
17
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2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยสาหรับชาว
ต่างประเทศ (11-16 มิ.ย. 56)
โครงการการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตร
โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.
สะหวันนะเขต
ค่าบริหารจัดการโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดานา นานาชาติ

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

งบจัดสรร ผู้รับบริการ

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
นางสาวณัฎฐา นิธิกลุ วรวงศ์

รวมทั้งสิ้น

4

80,000

315

1,400,000

1,677

ชุดโครงการที่ 3 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพทรัพยากรน้าอย่าง
ยั่งยืน เพื่อประเมินศักยภาพฯ
2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
3 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรม (Home-stay)
4 การพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารทางด้านจุล
ชีววิทยาในชุมชนต้นแบบ
5 บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของผลิตภัณฑ์ จากชุมชนต้นแบบ
6 การสร้างท้องถิ่นเรียนรู้ผา่ นปฏิบัติการ
7 อันตรายจากยาฆ่าแมลงจริงหรือโกหก
8 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะที่ดีและพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน
9 วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน เพื่อการพัฒนาและพึง่ พา
ตนเองที่ยั่งยืน
10 ค่ายวิทยาศาสตร์สญ
ั จร
11 อบรมกฎหมายและให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายแก่ชุมชน
12 การผลิตวัสดุปรับปรุงดินและชุดความรู้เกษตร
ผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรฯ
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร์

งบจัดสรร ผู้รับบริการ
80,000
219

อ.ทพญ.อารยา ภิเศก
ผศ.ดร.ฐิรชญา มณีเนตร

80,000
100,000

710
55

อ.จุฑาพร แสวงแก้ว

80,000

69

ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์

70,000

30

ผศ.ดร.อัจฉรา ศิริมังคะลา
รศ.ศักดา ดาดวง
ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนา
นนท์
ผศ.ดร.คมศร ลมไธสง

150,000
80,000
70,000

89
55

80,000

80

ผศ.ดร.ไพรัช ทาบสีแพร
อ.สกุณา ทิพย์รัตน์

80,000
80,000

350
150

ดร.นิสิต คาหล้า

80,000

37
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2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
13 การผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจและ
ยางพารา
14 การอบรมการจัดการผสมผสานเพื่อเพิ่มการผลิต
มะลิในฤดูหนาว
15 หลักการบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการ
ใช้สารเคมีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
16 การปรับปรุงดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
17 การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดค่าใช้จา่ ยเพิ่มรายได้ในการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ
18 เทคโนโลยีการรักษาสุขอนามัยพืชไร่นาสวนและ
ปลานิล
19 การถนอมอาหารสัตว์ชุมชน
20 การให้ความรู้ทางด้านการเลี้ยง การดูแลสุขภาพ
สัตว์ปีก
21 การทาบัญชีต้นทุนการผลิตและการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชน
22 การรณรงค์ให้ชาวชุมชนในเขตเมืองขอนแก่น
ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการดืม่ สุราและ
ผลกระทบต่อสุขภาวะ
23 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และ
การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อต้านมะเร็ง
24 การผลิตเครื่องเรือนสาหรับผู้สูงอายุ สาหรับกลุ่ม
หัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง
25 การใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์
26 ค่ายบูรณาการสัตวแพทย์
27 การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
28 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
29 การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
30 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคนในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
อ.ดร.พัชริน ส่งศรี

งบจัดสรร ผู้รับบริการ
80,000
60

ผศ.ดร.สุมนา นีระ

40,000

58

รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง

50,000

35

นายณกรณ์ ประชันกาญจนา

50,000

125

ดร.มงคล ต๊ะอุ่น

50,000

122

รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว

100,000

115

รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา
นางสาวนิศรา สวยรูป

80,000
80,000

64
75

ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู

50,000

60

นางสมจิตร์ มณีกานนท์

50,000

185

นางพันเพชร น้อยเมล์

80,000

100

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

100,000

58

รศ.ดร.บงกช นพผล
ผศ.ดร.วีรพล ทวีนันท์
รศ.ดร.นริศร นางาม

100,000
150,000
100,000

200
342
115

รศ.กัลยา เจือจันทร์
ผศ.ดร.คณิต ชูคันหอม

100,000
80,000

188
54

ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง

100,000

320
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2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
31 การผลิตยาสาหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
32 การเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
33 อบรมผู้ดูแลสาหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพาที่
บ้าน
34 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง
แก่ประชาชนวัยผู้ใหญ่ บ้านโนนม่วง
35 การพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
36 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
37 การสร้างระบบสาธิต "ระบบบาบัดน้าเสียบึง
ประดิษฐ์ แบบติดที"่ สาหรับชุมชนต้นแบบ
38 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านโนนม่วงแบบ
องค์รวม
39 ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบาบัด
เบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน
40 การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ
โรคหลอดเลือดและหัวใจ
41 การกระตุ้นเพื่อก่อให้เกิดการก่อตั้งชมรมการดูแล
อาการปวดหลังแบบบูรณาการ
42 การตรวจการทางานของเอนไซน์อะเซทิลคอลีน
เอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกร
43 การส่งเสริมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบน
ฐานของสุขภาวะองค์รวม
44 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
45 โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนต้นแบบ มข.รุ่นที่ 1
(ทต.รังกาใหญ่)
46 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พื้นที่
อาเภอ มข. พัฒนา
47 ฝึกทักษะการดูแลตนเองในการเฝ้าระวังการเกิด
มะเร็งเต้านมในสตรีไทย
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
อ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
ผศ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช

งบจัดสรร ผู้รับบริการ
100,000
48
80,000
160

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจน
ศักดิ์
รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

80,000

36

100,000

100

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

100,000

70

ดร.อิศรา ก้านจักร

100,000

60

ผศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

80,000

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

100,000

ผศ.พิสมัย มะลิลา

100,000

54

รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร

100,000

322

รศ.รุ่งทิพย์ พันธุเมธากุล

80,000

272

ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง

80,000

89

รศ.อรวรรณ บุราณรักษ์

80,000

50

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

1,000,000
64

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

25

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

300
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2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
48 โครงการพัฒนา อาเภอ มข. พัฒนา
49 โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนต้นแบบ มข. รุ่นที่ 2
(ทต.นาอ้อ)
50 โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนต้นแบบ มข. รุ่นที่ 3
(ทต.นาอ้อ)
51 โครงการฝึกทักษะการดูแลตนเองในการเฝ้าระวัง
มะเร็งเต้านมฯ(อ.พระยืน)
52 โครงการวาดภาพให้น้อง อบต.สวนหม่อน
53 ค่าบริหารจัดการโครงการ
54 บ้านหลังเรียน
55 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์
น้าพริกปลาร้าของชุมชน ตาบลหนองกอมเกาะ
56 การผลิตผักเพื่อสุขภาพในหนองกอมเกาะ
รวมทั้งสิ้น

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

งบจัดสรร ผู้รับบริการ
1530
64

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

62

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ

200

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
นางสาวสุภณิดา ศรีวิสทุ ธิชัย
นางสาวประภาภรณ์ เกตวงษ์

62

ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

50,000
50,000

500
25

50,000
4,800,000

100
8,313

งบจัดสรร
50,000
20,000
30,000
32,000

ผู้รับบริการ
15

ชุดโครงการที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ลาดับ

1
2
3
4

5
6
7
8
9

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาข้าวพันธุ์ดี
โครงการปรับปรุงดินและตัดวงจรพืช
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่าโสกแดง
โครงการอบรมเยาวชนต้นแบบการจัดการขยะที่
ถูกต้องในโรงเรียนและชุมชน
โครงการบริหารจัดการน้า
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการธนาคารพันธุ์
ข้าวและเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
โครงการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและการบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่
ต้นแบบ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ และต.น้าอ้อม
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน
ดร.สันติไมตรี แก้วคาดี
คณะเกษตรศาสตร์
ดร.นฤมล แก้วจาปา

นายทองอินทร์ คามี

35,000

สานักงานวิจัยแหล่งน้าและ
สิ่งแวดล้อม
ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์

30,000

ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์
ผศ.ดร.อารยา อารมณ์ฤทธิ์

15,000
60,000

40

90,000
64

Uniserv. KKU

ร
ลาดับ

10
11
12
13
14

15
16
17
18

19

20
21
22
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2556 ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
แบบมีส่วนร่วม
การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตามแนว
พระราชดาริเพื่อสุขภาพแบบพอเพียง
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการบูรณาการความรู้
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา

งบจัดสรร
50,000

ผู้รับบริการ

รศ.อรวรรณ บุราณรักษ์

60,000

รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร

45,000

75

ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสุขภาพทางกายภาพบาบัด
เบื้องต้นในโรงเรียน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.พิสมัย มะลิลา

50,000

76

น.ส.สุภาพร เทียมวงศ์

2,400

64

การผลิตสื่อมัลติมิเดีย (Multi Media) ด้วย
Android เพื่อการวิจัยสาหรับครู
โครงการสืบสารงานโครงการในพระราชดาริเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
โครงการทันตกรรมพระราชทาน
การเพิ่มความหลากหลายของพรรณพืชอาหาร
ช้าง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัด
สกลนคร
การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาปลูก
หม่อน-เลี้ยงไหม กับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา
ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ

ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล

50,000

50

คณะเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
รศ.ทพญ.ดร.อาริยา รัตนทองคา
ผศ.ดร.สุรพล แสนสุข

50,000
85,000
50,000

345

ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ

18,000

140

สนง.พรด.

100,000

ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

100,000

ผศ.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

477,600
1,500,000

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์
GIS
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
บริหารจัดการโครงการ
รวมทั้งสิ้น
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ประเภทที
ประเภทที่ ่ 22556
2:: การให้
การให้บบริริกการวิ
ารวิชชาการแบบไม่
าการแบบไม่แแสวงหาก
สวงหากาไร
าไร
โครงการประเภทที่ 2 เป็นการให้บริการวิชาการโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ ดาเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ
งบประมาณทั้งสิ้น 335,200 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการก้าวย่างบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนจากไทย สู่
สปป.ลาว
2 โครงการอาเภอ มข.พัฒนา

หัวหน้าโครงการ/กิจรรม
ศูนย์บริการวิชาการ

งบจัดสรร
185,200

ผู้รับริการ
110

ศูนย์บริการวิชาการ

150,000

1,500

335,200

1,610

รวมทังสิ้น

ประเภทที
ประเภทที่ ่ 33: โครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้
โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ กับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน โดยหลั กสู ตรอบรมของศูนย์บริการวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้ น
28,272,095 บาท (ยี่ สิ บ แปดล้ านสองแสนเจ็ ด หมื่น สองพันเก้าสิ บห้ า บาทถ้ว น) แบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ
ต่อไปนี้
ชุดโครงการที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 การพัฒนางานเภสัชกรปฐมภูมิ สปสช.
เชต 7 ขอนแก่น รุ่นที่ 2
2 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 1
3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 2
4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 3
5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 4
6 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 5
7 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 6
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

งบจัดสรร
408,245

ผู้รับบริการ
35

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,531,200

96

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,531,200

103

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,531,200

106

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,531,200

100

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,531,200

102

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,531,200

98

Uniserv. KKU

ร

| 71

ายงานประจาปี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2556ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
8 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 7
9 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ รุ่น 8
10 ยุทธศาสตร์การทางานให้มีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 44
11 โครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
12 การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ประชาคมอาเซียนฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
13 อบรมสัมมนาก้าวย่างสู่ประชาคม
อาเซียนสาหรับผูบ้ ริหารและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
14 การส่งเสริมอาชีพโดยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และการจัดการศูนย์เด็กเล็ก
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
15 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
จัดทาแผนที่แม่บท อบต.ห้วยสาราญ
16 โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอ้อ
17 โครงการกิจกรรมบ่มเพาะภายใต้ NEC
18 ยุทธศาสตร์การทางานให้มีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 45
รวมทั้งสิ้น
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

งบจัดสรร
1,531,200

ผู้รับบริการ
102

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,365,650

90

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

240,100

46

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

420,000
5,085,000

35
45

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

1,862,000

39

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

4,183,000

47

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

400,000

25

ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ
ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ

350,000
200,000
192,500

67
30
35

25,424,895

1,104
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ชุดที่ 2 หลักสู2556
ตรการฝึกอบรมของศูนย์บริการวิชาการ
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพกับการนาไปใช้ รุ่นที่ 1
2
กลยุทธ์นิเทศทางการพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 9
3
กลยุทธ์นิเทศทางการพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10
4
Risk Management การบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นวิชาชีพ
รุ่นที่ 18
5
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาล รุ่นที่ 5
6
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาล รุ่นที่ 6
7
มาตรฐานคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาล รุ่นที่ 7
8
Risk Management การบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นวิชาชีพ
รุ่นที่ 19
9
เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพกับการนาไปใช้ รุ่นที่ 2
10
กลยุทธ์นิเทศทางการพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 11
รวมทั้งสิ้น
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หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

งบจัดสรร
162,000

ผู้รับบริการ
55

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

138,000

41

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

186,000

61

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

261,000

88

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

237,000

77

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

216,000

75

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

324,000

108

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

300,000

100

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

261,000

90

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

312,000

104

2,397,000

799
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การดาเนินงานงาน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

1.งบประมาณแผ่นดิน
ประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
โครงการประเภทที่ 1 : การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเพื่ อ ประโยชน์ เ ชิ ง สาธารณะ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน ) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด 149 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบั ติง าน 129 โครงการ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 86.58 และขอขยายเวลาการด าเนิ นโครงการอีก จานวน 20
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.42 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 727,269 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุ ด” คิดเป็นร้อยละ 91.22 และมีความไม่พึง พอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด ”
คิดเป็นร้อยละ 0.15 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ย บเที ย บงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรและใช้ จ่ า ยจริ ง ของโครงการประเภทที่ 1
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ชุดที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ
ความร่วมมือทาง
วิชาการฯ
ชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร
(แผน)

งบประมาณ (บาท)
ใช้จ่ายจริง
(ผล)

คงเหลือ
373,248.28
(17.36%)
0.00
(0%)

จานวน
โครงการ

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

54

716,410

90.63

17

1,677

90.03

7,300,000

6,926,751.72

1,400,000

1,400,000

4,800,000

3,937,299.36

862,700.64
(17.97%)

56

8,368

89.50

1,500,000

279,760

1,220,240.00
(56.77%)

22

869

94.73

2,456,188.92
(100%)

149

727,324

91.22

15,000,000 12,543,811.08
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งบประมาณ

1,000,000.00

7,300,000.6,926,751.72.4,800,000.3,937,299.36.1,400,000.-1,400,000-

1,500,000.279,760.-

10,000.00
100.00
1.00
ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

งบจัดสรร

ชุดที่ 1
7,300,000.00

ชุดที่ 2
1,400,000.00

ชุดที่ 3
4,800,000.00

ชุดที่ 4
1,500,000.00

ใช้จ่ายจริง

6,926,751.72

1,400,000.00

3,937,299.36

279,760.00

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 1
การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ผู้รับบริการ (คน)
716,410คน
1,000,000
1,677 คน

10,000

8,368 คน
869 คน

100
1
ชุดที่ 1

ผู้รับบริการ

ชุดที่ 1
716,410

ชุดที่ 2
ชุดที่ 2
1,677

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4
ชุดที่ 3
8,368

ชุดที่ 4
869

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจานวนผู้รับบริการ โครงการประเภทที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
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ความพึงพอใจ (ร้อยละ)

96.00
94.00
92.00
90.00
88.00
86.00

94.73 %
90.63 %

ชุดที่ 1

ความพึงพอใจ (ร้อยละ)

89.50 %

ชุดที่ 2

ชุดที่ 1
90.63

90.03 %

ชุดที่ 3
ชุดที่ 2
90.03

ชุดที่ 4
ชุดที่ 3
89.50

ชุดที่ 4
94.73

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจ (ร้อยละ) ของผู้รับบริการ ประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
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ประเภทที2556
่ 2 การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
โครงการประเภทที่ 2 : การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร เป็นการให้บริการ
วิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ในการดาเนินโครงการไปทั้งสิ้น 335,200 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท
ถ้วน) ทั้งนี้มีโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร ดาเนินการแล้วเสร็จ 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ งหมดอยู่ใน
ระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 88.20 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 2 การ
ให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
ผลการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ

1. ก้าวย่างบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนจาก
ไทย สู่ สปป.ลาว
2. อาเภอ มข.พัฒนา
รวม

ผู้รับ
บริการ

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

งบจัดสรร

งบจ่ายจริง

คงเหลือ

จานวน
โครงการ

185,200

153,272

31,928.00
(62.03%)

1

110

84.00

150,000

130,456

1

1500

92.40

335,200

283,728

2

1,610

88.20
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งบประมาณ (บาท)

200,000.00

185,200 บาท
153,272 บาท

150,000.00

150,000 บาท
130,456 บาท

100,000.00
50,000.00
-

งบจัดสรร
ใช้จ่ายจริง

ก้าวย่างบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนจากไทย สู่ สปป.ลาว

อาเภอ มข.พัฒนา

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 2
การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
ผู้รับบริการ (คน)

110 คน

1,500 คน

ก้าวย่างบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนจากไทย สู่ สปป.ลาว

อาเภอ มข.พัฒนา

แผนภูมิที่ 7 แสดการเปรียบเทียบจานวนผู้รับบริการของโครงการประเภทที่ 2
การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
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ความพึงพอใจ (ร้อยละ)
92.4 %

84.00 %
ก้าวย่างบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาอาเซียนจากไทย สู่ สปป.ลาว

อาเภอ มข.พัฒนา

แผนภูมิที่ 8 แสดการเปรียบเทียบความพึงพอใจ (ร้อยละ) ของผู้รับบริการ โครงการประเภทที่ 2
การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
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2.งบประมาณเงิ
นรายได้
ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
โครงการประเภทที่ 3 : การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น
27,821,895 บาท (ยี่ สิ บ เจ็ ดล้ า นแปดแสนสองหมื่ น หนึ่ ง พั น แปดร้ อ ยเก้ า สิ บห้ า บาทถ้ว น) มีโ ครงการทั้ ง สิ้ น
28 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 2,000 คน ซึ่งมี
ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ 89.38 และมีความไม่พึงพอใจในภาพรวม
ทั้งหมดอยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 19.11 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ 3
การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้

ชื่อโครงการ
1. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทางานกับหน่วยงาน
ภายนอก
2. โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การทางาน
รวม

งบประมาณ (บาท)
งบจัดสรร
ใช่จ่ายจริง
(แผน)
(ผล)

คงเหลือ

จานวน
โครงการ

ผู้รับ
บริการ
(คน)

ความพึง
พอใจ
(ร้อยละ)

25,424,895.00 23,833,408.00

1,591,486.80
(87.51%)

18

1,201

92.07

2,397,000.00

186,063.77
(87.51%)

10

799

86.68

27,821,895.00 26,044,344.23 1,777,550.57

28

2,000

89.38
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งบประมาณ (บาท)

30,000,000.00

25,242,895 บาท

23,833,408 บาท

20,000,000.00
10,000,000.00

2,397,000 บาท
2,210,936.23บาท

-

งบจัดสรร
ใช้จ่ายจริง
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน

แผนภูมิที่ 9 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและใช้จ่ายจริงของโครงการประเภทที่ ประเภทที่ 3
การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้

ผู้รับบริการ (คน)
1,104 คน

799 คน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบจานวนผู้รับบริการของโครงการประเภทที่ ประเภทที่ 3
การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
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ผู้รับบริการ (คน)
1,104 คน

799 คน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน

แผนภูมิที่ 11 แสดงความพึงพอใจ (ร้อยละ) ของผู้รับบริการ ประเภทที่ 3 การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
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สรุ2556
ปภาพรวมการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการได้ ด าเนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556
สรุปผลการดาเนินงานดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน
โครงการประเภทที่ 1: การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ
-

จานวนทั้งสิ้น 149 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 727,324 คน
ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.22

2. งบประมาณเงินรายได้
โครงการประเภทที่ 2: การให้บริการวิชาการแบบไม่แสวงหากาไร
-

จานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 335,200 บาท
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 1,610 คน
ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 88.20

โครงการประเภทที่ 3: การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้
-

จานวนทั้งสิ้น 28 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 27,821,895 บาท
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 2,000 คน
ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.38
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 ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.อานวย คาตื้อ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด
 ดร.วิรงรอง มงคลธรรม
 ดร.อชิระ หิรัญตระกูล
 นายธวัช รัตนมนตรี

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
(รก.ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ)
 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
ที่ปรึกษาผู้อานวยการสานักงานผูอ้ านวยการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แหล่งข้อมูล
 นางพัชลีย์กานต์ ประภาธนาสิริ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอานวยการ
 นางวิภาดา มีแวว
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการ
 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
 นางสาวประภาพร ปิ่นใจ
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน
 นายประภาพรณ์ ขันชัย
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
 นางชลาลัย ภูโทถ้า
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล
 นางสาวกาญจนา บุศรีคา
หัวหน้าส่วนคลัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
 นางสาวเบญจมาศ เห็มโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ออกแบบกราฟิก
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ผู้รับผิดชอบ
 นายประหยัด สืบเมืองซ้าย
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
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