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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทและภารกิจหลักในการประสานงานและ
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 เสาหลักที่ 3 Culture 
and Care Community และยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักบริการวิชาการ มีงบประมาณทั้งสิ้น 45,062,172.50 บาท (สี่
สิบห้าล้านหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน (ม.ในก ากับ) 
จ านวน  20,437,900  บาท  (ยี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  และงบประมาณเงินรายได้  
จ านวน 24,624,272.50 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)  ซึ่งการ
ด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคม  แบ่งออกเป็น 2 หมวดงบประมาณได้แก่ 
  1. หมวดงบประมาณ ม.ในก ากับ 
   1.1  งบด าเนินงาน  ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น  437,900  บาท 
   1.2 งบเงินอุดหนุนทั่วไป  ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 20,000,000  บาท 
   - ด าเนินโครงการบริการวิชาการ  งบประมาณทั้งสิ้น  20,000,000  บาท  จ านวน 164  
โครงการและด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  158  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 96.34  ยกเลิกการด าเนินโครงการ   
จ านวน 3 โครงการ และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน  จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 3.66 จ านวน
ผู้รับบริการทั้งสิ้น 685,028  คน  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 92.83 
  2. หมวดงบประมาณเงินรายได้ 
   2.1 การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต  
จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 1,804,000  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน)  และด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 13  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น  439  คน  ความพึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 89.10 
   2.2 การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 14  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 18,520,685  บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกร้อยแปด
สิบห้าบาทถ้วน) ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 32,560 คน  
ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 89.92 
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   2.3 รายรับอื่น ๆ  เป็นเงิน 4,299,587.50  บาท  (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย
แปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)  
  การด าเนินงานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ใน
หัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง 
ๆ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ  ส านักบริการวิชาการร่วมมือกับคณะหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้บริการแก่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
  จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะท าการวิเคราะห์โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม    ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าทั้งด้านงบประมาณและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการ 
                    วชิาการ  มาหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2.2  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการ 
                    วชิาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1ได้ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ 
บริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.3.2  ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการบริการ
วิชาการ แก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1.3.3  ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีงบประมาณถดัไป 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1.5 ค านิยามศัพท์ 
1.5.1 มหาวิทยาลัย     หมายความว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1.5.2 ส านักบริการวิชาการ     หมายความว่า  หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใน  
                                                              มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
1.5.2  การบริการวิชาการ  หมายความว่า  กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
                                                             ภายนอกสถาบันศึกษา  หรือเป็นการบริการที่จัด 
                                                             สถาบันศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
1.5.3  โครงการบริการวิชาการ หมายความว่า โครงการบริการวิชาการท่ีมีการวางแผนวางหน้าที่  
                                                            จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรม 
                                                             ย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการ  
                                                            ด าเนินงาน  และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่า 
1.5.4  ผู้รับบริการ                   หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ/กิจกรรม 
                                                           ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
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บทที่  2 
เอกสารและการทบทวนวรรณกรรม 

 
  การวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาจากเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การน าเสนอแบ่งออกเป็น  2 ข้อ ตามล าดับ  ดังนี้ 
  1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ 
  2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม 
  2.1.1  ความหมายของการบริการวิชาการแก่สังคม 
  การบริการวิชาการแก่สังคม  (สกอ.,2553:36)   หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา  หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการ 
  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  (สมศ.,2554:34) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  มี
การให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ซึ่งอาจให้บริการ
โดยการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้
ค าปรึกษา การศึกษา  วิจัยค้นคว้า  เพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม   การฝึกอบรมระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มี
การศึกษาต่อเนื่อง  บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป   การให้บริการวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการ
ให้บริการแบบให้เปล่าด้วยส านึกความรับผิดชอบของความเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พ่ึงของ
สังคมหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้   หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  เสนอแนะแนวทางที่ประเทศชาติและนานาชาติ  ตลอดจนการส่งเสริมการมี
บทบาททางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
  จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ได้อธิการถึงด้าน
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.ออนไลน์) ได้ระบุไว้ว่า  “ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและ
กลุ่มเป้าหมายที่ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพื่อแสงหาค าตอบให้กับสังคม 
การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป  การ 
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ให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ 
ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
  การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Community  Services)  มีการใช้ค าท่ีมีความใกล้เคียงกันใน
หลายๆค า เช่น การบริการวิชาการแก่สังคม  การบริการสังคม  การบริการวิชาการ  เป็นต้น  ถึงแม้จะมีการเรียก 
ค าท่ีแตกต่างกัน แต่การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นพันธกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่ง โดยบุคลากรทุก ๆ คนในสถาบันอุดมศึกษามีความรับผิดชอบร่วมกัน  การบริการวิชการแก่ชุมชนเป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการน าองค์ความรู้ที่หน่วยงานนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญ   น าไปสู่กระบวนการเผยแพร่  
ถ่ายทอดสู่ชุมชน  ในรูปบบโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงความต้องการขของชุมชนนั้นๆ เป็นส าคัญ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  
34  ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้น ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยได้ก าหนดมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษาขึ้น 4 ด้าน  คือ ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้าน 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จากข้อก าหนดดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินงานตามพันธกิจ 
ที่ส าคัญประการหนี่งคือ พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับ 
บริบทตามความต้องการของชุมชน สังคม  เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติ  สถาบันอุดมศึกษา  จึงต้องให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้าง  และ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งอาจจะให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบัน  และระดับ 
บุคคลได้ในหลายลักษณะ เช่น การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัย  การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม  การ
ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือบริการแก่ประชาชนทั่วไป  เป็นต้น  
การบริการวิชาการดังกล่าว  สถาบันการศึกษาสามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่า  หรือการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง  เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ (ส านักมาตรฐานและประเมินอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2533,หน้า 129-130) พันธกิจด้านการ
บริการวิชาการของสถาบันการศึกษา  ยังเป็นข้อก าหนดหนึ่งในการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและเป็น
ข้อก าหนดอีกด้านหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกชองส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายการบริการ
วิชาการแก่สังคมไว้ว่า การที่สถาบันการศึกษาอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ   
หรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนช่วย 
เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  และมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และ
ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพ 
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โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง  โครงการที่สถาบัน
จัดขึ้น  เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว  มีผลต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตนเองและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จะเห็นได้ว่า รูปแบบและกระบวนการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน อุดมศึกษา    บุคลากรในหน่วยงานทั้ง 
สายวิชาการและสายสนับสนุน   และท่ีขาดมิได้คือ   นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสลงไปท างานในพื้นท่ี    เป็นการใช้
ศักยภาพหลาย ๆ ส่วนร่วมกัน โดยมีการน าความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการส ารวจความต้องการของชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนา  ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทักษะการพูด  การเขียน  การน าเสนอ  และทักษะการใช้
เทคโนโลยี  ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะส าคัญในการพัฒนาในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและ 
นิสิตนักศึกษาในองค์กร  เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนรู้จากสถาบัน 
การณ์จริง   และการบูรณาการกับงานวิจัย   อีกท้ังส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจและสามารถน าองค์ความรู้
ดังกลาวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 2.1.2 ขอบเขตของการบริการทางวิชาการแก่สังคม   

            ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.2554) ได้ก าหนดลักษณะและ
ขอบเขตของการบริการวิชาการดังนี้ 
  2.1.2.1  บริการวิเคราะห์ ทดสอบ   ตรวจสอบและตรวจซ่อม  
  2.1.2.2  บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา 
  2.1.2.3   บริการฝึกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งแบ่งเป็น 3  รูปแบบ  คือ แบบ
เก็บค่าลงทะเบียน  แบบให้เปล่า  และแบบว่าจ้าง 
  2.1.2.4  บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  2.1.2.5  บริการศึกษา  วิจัย  ส ารวจ  การวางแผน  และการจัดการ 
  2.1.2.6  บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  2.1.2.7  บริการวางระบบ  ออกแบบ สร้าง  ประดิษฐ์  และผลิต 
   

2.1.3  ลกัษณะของกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม 
  1. กิจกรรม/โครงการที่ขอใช้งบประมาณบริการทางวิชาการ ต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่มี
ลักษณะตามนิยามที่ สมศ.และ สกอ. ก าหนด 
  2. กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ  ได้แก่ กลุ่มลูกค้าซึ่งในทีนี้เรียกว่า  ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7  กลุ่ม  ได้แก่ 
   2.1 นักศึกษาปัจจุบัน 
   2.2 บุคลากรภายใน 
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   2.3 ศิษย์เก่า 
   2.4 ตลาดแรงงาน 
   2.5 รัฐบาล 
   2.6 สังคมและชุมชน 
   2.7 ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน 
  3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่เน้นการบริการวิชาการแบบบูรณาการให้การบริการวิชาการมีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  4. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือจัดขึ้นในพ้ืนที่ก็ได้ 
  5. ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน เพ่ือให้
โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
  6. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ  อาจเป็นโครงการแบบให้เปล่า โครงการที่เก็บ 
ค่าลงทะเบียนบางส่วน  หรือเป็นโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน  เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้  เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  หรือเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
 2.1.4  การด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 
  การด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย  (University  Social 
Responsibility:USR) ทีด าเนินการโดย คณะ ส านัก สถาบันและศูนย์ต่าง ๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายถึง การด าเนินภารกิจภายในและภายนอกขององค์กรนี้ ที่ตอบแทนต่อสังคมอย่างรับผิดชอบโดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้  ใหญ่ เล็ก  ต่างวัฒนธรรมหรือต่างสังคมชนเผ่า ต่างลักษณะภูมิศาสตร์ ของถิ่น
พ านัก เพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นปกติสุข  บุคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทุกระดับจึงต้องค านึงถึง USR  ควบคู่กันไปกับบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและความคงอยู่ที่พ่ึงพาตนเองได้  
เป็นที่พ่ึงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายในภายนอกและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยได้  ตั้งแต่ระบบ
ความคิด  การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารองค์กร การบริหารจัดการและการน าแผนงาน  โครงการสู่
ภาคปฏิบัติทุกฝ่ายทุกงาน  จ าเป็นต้องเอ้ือต่อกัน  และสร้างองค์กรนี้เติบโตไปข้างหน้า ทั้งในเชิง USR เชิงธุรกิจ  
เชิงการจัดการความรู้และการจัดการความรู้ในแบบต่าง ๆ ในมิติของการศึกษาในตลอดชีวิตการพัฒนาชุมชน การ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ดังนั้น  การติดตามประเมินผลตนเองจึงเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพภายในและประสิทธิภาพภายนอก  ให้เกิดมรรคผลที่องค์กรมหาวิทยาลัยและสังคมคาดหวังไว้ 
  ฉะนั้นส านักบริการวิชาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจ าเป็นต้องสร้างและ 
คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการด าเนินภารกิจดังกล่าว  ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลกระทบตลอดเวลา  อย่างเป็นพลวัตร  โดยอาจเลือกรูปแบบกิจกรรม USR ที่หลากหลาย  เพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  หรือการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพ่ือยกระดับสุขภาวะของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  พอสรุปได้ดังนี้ 
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1. การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า  ชี้แนะ ร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูภาคลุ่มน้ าโขง  ส านักบริการวิชาการ  เป็นหน่วยงานประสานงานและ
ด าเนินงานบริการวิชาการต่อสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยมีแผนปฏิบัติงาน เช่น การหาความต้องการของ
สังคม  (need assessment) เพื่อจัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 

2. การจัดสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพ้ืนที่/ชุมชนในการ
น้อมน าเอาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อชี้น า  ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคม  โดยมีแผนปฏิบัติงาน เช่น จัดท าโครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKUsociallaboratory) ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีกลไกการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือ
ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้าน การน้อมน าพระราชด าริการพัฒนาสังคมมาใช้ในชุมชนต้นแบบ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ  ศูนย์บริการวิชาการ มีเครือข่ายจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ  เพื่อร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพื่อชี้น า ชี้แนะร่วม
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  โดยมีแผนปฏิบัติงาน  เช่น  ส านัก
บริการวิชาการได้ด าเนินงานจัดสัมมนาสภากาแฟสีหราช  เพ่ือดูแลชุมชนมีผลงานคือ จัดสานตรวจร่วมระหว่าง  
กรมทหารราบที่ 8 (ร.8) และชุมชน สร้างลานกีฬาให้ชุมชน ซ่อมแซมบ้านและมอบเครื่องครัวแก่ครัวเรือนที่ยากจน  
จัดโครงการบ้านหลังเรียน  ร่วมกับ  ปปส. ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนสีหราชเดโชชยั  เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนด้านคณิตศาสตร์  และการจัดสรรงบประมาณในโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้คณะ 
พยาบาลศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านโนนม่วงให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส านักบริการวิชาการเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อร่วมมือในการ 
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเพ่ือชี้น า ชี้แนะร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดย 

มีแผนปฏิบัติงาน เช่น การสร้างส านักบริการวิชาการเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศและประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 2.1.5 ระบบ กลไก การบริการวิชาการ 
  การบริการวิชาการนั้นเน้นการบริการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  ดังนั้น กลไกท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดข้ึนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนดังนี้ 
  1.ระบบการท างานที่เข้มแข็ง ระบบและกลไกบริการวิชาการ  มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของส านักบริการวิชาการ มีนโนบาย
ส่งเสริมสนับสนุน   และจูงใจให้ผู้บริหาร   บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ 
จิตแห่งการบริการ (Service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดท าระเบียบของการให้บริการ ก าหนดภาระงาน
ของบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน สังคม   ตามความถนัดและจุดเน้นของส านักบริการวิชาการ การ
ให้บริการทางวิชาการของส านักบริการวิชาการามีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน เพื่อน าไปสู่การ 
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการจัดท าคู่มือการบริการ
วิชาการท่ีชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
  2.การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  และการประเมิน
ความส าเร็จ การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจ า
ด้านอื่น ๆ ของผู้บริหารและบุคลากร  เช่น การก าหนดให้มีการน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน การจัดท าหลักสูตรการส่งเสริมความรู้  การอบรมสัมมนาส าหรับประชาชนผู้สนใจ  หรือตาม
ความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย และการประเมินความส าเร็จ 
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น  มีการน าองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจาก
ผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ  การน าความรู้  
ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยมีการจัดประชุมทุกเดือน 
และในการประชุมทุกครั้งจะมีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการท างาน การแก้ไขปัญหาร่วมกันและ 
มีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และหากมีปัญหาต้องมีการประชุมระหว่างที่ด าเนินงานบริการ
วิชาการด้วย เพ่ือช่วยแก้ไข และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร  การมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการกระจายอ านาจ เรียนรู้ให้เกิด
ความเข้าใจ  ตัดสินใจร่วมกัน เกิดจิตส านึก ความรับผิดชอบร่วมกัน ช่วยกันน าพาองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5. เทคนิควิธีการที่จะน ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
   5.1 การมีภาวะผู้น ามีความสามารถในการวางแผน มีทักษะในการประสานงานและสร้าง
เครือข่าย 
   5.2 ก าหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการให้ชัดเจนเพื่อ
ประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลของาน 
   5.3 การสื่อสารภายในองค์กร ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในการงานมีความรัก ความสามัคคี 
และสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
   5.4 สร้างขวัญและก าลังใจ ดูแล เอ้ืออาทรให้บุคลากรมีความสุข และสุขภาพกายใจดี มี
ความพร้อมที่จะร่วมกันท างาน 
   5.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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   5.6  การให้บริการโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility:CSR) ท าให้ขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมากข้ึน 
   5.7 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การท างาน เพ่ือลดการใช้กระดาษและมีข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้น พัฒนา การฝึกอบรมและเรียนรู้ร่วมกันในขณะ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  ท าให้เกิดโครงการต่อเนื่องอีกมากมาย 
  6.การจัดการความรู้  แบบ KM in Real Time   มีการจัดการความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้จาก 
ของจริง สถานการณ์จริง มีความผิดพลาดเป็นเดิมพัน ดังนั้นบุคลากรทุกคน จึงต้องมีการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว รอบ
ครอบเพ่ือให้งานออกมามีคุณภาพและมาตรฐาน เช่น เมื่อมีโครงการเข้ามาทุกคนจะเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องผ่านการ
อบรม และปรับเปลี่ยนตามบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ท าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มี 
ชีวิต 
  7. การสร้างเครือข่าย  หากพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักบริการวิชาการผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสหวิทยากรต่าง ๆ มีความช านาญและทักษะทางการบริหารอย่างสูง จึงสามารถน าพา
องค์กรให้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านการบริหาร
จัดการโครงการและการบริหารการตลาด ความสามารถในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือให้บริการทาง 
วิชาการแก่ชุมชน เป็นการเชื่อมโยง องค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย ถ่ายถอดให้แก่ชุมชน ในรูปแบบที่ 
หลากหลาย ช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และเพ่ือให้เป็นองค์กรที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จึงต้องอาศัยความรู้ความเขี่ยวชาญในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือหารายได้หล่อเลี้ยงองค์กร จะต้องใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายและมีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เพ่ือ
ยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการในระดับสากล 
 ส านักบริการวิชาการมีภารกิจหลักในการประสานงานและด าเนินการให้บริการวิชาการการถ่ายถอด
เทคโนโลยี การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแห่งสังคมของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการสรรพวิทยาการ 
จากบุคลากรมหาวิทยาลัย พันธมิตร เครือข่าย ภูมิปัญญา วัฒนาธรรมท้องถิ่น เพ่ือการชี้แนะและร่วมพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
เชื่อมโยงกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ “การพัฒนามหาวิยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงงเหนือและในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง” 
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การด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ  แบ่งออกเป็น 3  ประเภท  ได้แก่ 
  ประเภทท่ี 1  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เป็นการ
ให้บริการวิชาการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนและได้จัดสรร
งบประมาณให้คณะหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งเป็น 4 ชุดโครงการ  ดังนี้   1) ชุดโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน      2) ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง    3) ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   และ  4 )  ชุดโครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ประเภทท่ี 2   การให้บริการวิชาการแบบไม่แสงหาก าไร  เป็นการให้บริการวิชาการ  โดย 
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ในการด าเนินโครงการ 
  ประเภทท่ี 3  การให้บริการวิชาการแบบสร้างรายได้   เป็นการให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส านักบริการวิชาการสร้างหลักสูตรการ 
อบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดโครงการ  ได้แก่ ชุดโครงการที่ 1  การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก  ชุดโครงการที่ 2 การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 2.1.6 กระบวนการให้บริการวิชาการ 
  2.1.6.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
   1.การจัดท าแผนที่สอดคล้องกับนโยบาย 
        1.1)  กระบวนการพัฒนาแผน   การจัดท าแผนที่สอดคล้องกับนโยบาย  มีกระบวนการ
การพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยก าหนดตามแนวทาง การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน
และนโยบายของส านักบริการวิชาการ  การบริการวิชาการรวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยท า
เป็นตารางวิเคราะห์ที่ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์สอดคล้องกันของ
ส านักบริการวิชาการในประเด็นใด  ซึ่งได้มาจากากรระดมความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วน  บุคลากรในกลุ่ม และ 
จัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ตลอดจนส านักบริการวิชาการได้ปรับปรุงระดับเป้าหมาย  
   1.2) มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จที่
พึงประสงค์ มีการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(opportunities)  และภัยคุกคาม (threats) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ
บริการวิชาการ 
   2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
   การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในหลายรูปแบบ ได้แก่ การชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ของส านักบริการวิชาการ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบทั้งแบบที่เป็นทางการผ่านการประชุมและแบบไม่เป็นทางการ มีการก าหนดเป้าหมายใน 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการและมีการประชุม
ชี้แจงแผนกลยุทธ์และผลการด าเนินงานเป็นประจ าในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมอ่ืน ๆ ใน
ระดับผู้บริหาร หัวหน้าส่วน  และประชุมรวมบุคลากรเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนปฏิบัติการร่วมกันในภาพรวม 
   3. การด าเนินการตามแผน 
   มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี และได้มีการทบทวน ปรับปรุงตัวชี้วัด 
และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  นอกจากนี้ยังมีการก าหนดตัวบ่งชี้และจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติงานของส านักบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับรองการปฏิบัติงานและวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมของทุกฝ่ายซึ่งถือว่าเป็นการก าหนดระบบการปฏิบัติงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง โดยมีงานนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพร่วมท าการติดตามและสรุปรายงาน นอกจากนี้ยังมี 
การตดิตาม KPI เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ และมีการติดตามรายงานทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักบริการวิชาการ แต่ละฝ่ายได้มีการติดตาม KPI ในที่ประชุมประจ าเดือนของส านักบริการวิชาการ มี
กระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน          
      
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ชมพูนุช  ตันพานิช  และคณะ (2555 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาการให้บริการของส านัก
ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาการพัฒนาการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ง่าย (Simple Random Sampling) ในการ
สุ่มตัวอย่างได้ตัวอย่างทั้งหมด 385 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการประเมินการให้บริการของผู้ใช้บริการต่าง ๆ 
ของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยภาพรวม การให้บริการอยู่ในระดับน้อย – ปานกลาง 2) ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ในทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน พบว่า ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ มีรองลงมาคือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความ 
เสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความเสร็จสมบูรณ์ของ การให้บริการกับด้าน 
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุก ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทาง 
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สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เสนอแนะให้ หน่วยงานพัฒนาการให้บริการโดยภาพรวม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการอยู่ใน ระดับดี  

พัชรี ภูบุญอ่ิม (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ 
นักศึกษา เกี่ยวกับการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ บริการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จ าแนกตาม เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะที่สังกัด และ ประเภทของการบริการ และศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จังหวัดสารคาม ปี การศึกษา 2556 จ านวน 420 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ตามชั้นปีและคณะที่สังกัด และก าหนดโควตา ชั้นปีละ 105 จากนั้นท าการสุ่ม
ตัวอย่าง แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) โดยการสุ่มตามจ านวนโควตาของแต่ละชั้นปี เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาค่า (Rating scale) มีค่า ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
แบบ t-test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว F-test (One Way ANOVA)  
และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน ระดับ
มากทั้งหมด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริการอย่างเสมอภาค การ ให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า การให้บริการด้านเทคโนโลยีด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) การ ให้บริการอย่างเพียงพอ  
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริการที่ ตรงต่อเวลา  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าแนกตาม  เพศ พบว่า มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนก 
ตามชั้นปีการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ใน 2 ด้าน ได้แก่ การให้บริการอย่างก้าวหน้า และการให้บริการด้าน เทคโนโลยีด้วยระบบ MIS 
โดยที่ชั้นศึกษาชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4 มีความพึงพอใจสูงกว่า นักศึกษาชั้นที่ที่ 37 1 นอกจากนั้นเมื่อจ าแนกตามคณะ 
ที่สังกัด โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ความพึงพอใจสูงกว่า นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์และคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อจ าแนก ตามประเภทของการบริการ พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทีระดังบ 0.05 โดยที่นักศึกษาที่มารับบริการคืนสภาพเพ่ือช าระค่าเทอม มีความพึง 
พอใจต่ ากว่า  นักศึกษาที่มารับบริการประเภทอ่ืน 
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3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แก่ บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ระบบ บริการ  
คุณภาพให้บริการ ระยะเวลาบริการ ความสะดวกในการบริการสภาพแวดล้อม ตัวแปร ดังกล่าว สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการของ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร้อยละ 70.20 (R2 = 0.702, F = 161.891) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  

4. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน พบว่า ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหน้าเคาร์เตอร์ ควรมีการขยายเวลาช าระค่าเทอม โดยไม่ เสีย
ค่าปรับ ควรมีการปรับปรุงความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งาน ควรเพิ่มช่องทาง
บริการตอบค าถามผ่านระบบสารสนเทศ และควรมีระบบข้อความในการแจ้งเตือน สถานะปัจจุบันของนักศึกษา  

ชมนาด ม่วงแก้ว (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
คุณภาพ การให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   พบว่า  งานกิจกรรมนักศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาแตกต่าง   กันมีความ 
คาดหวังที่แตกต่างกัน และชั้นปีที่ก าลังศึกษาแตกต่างกันที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการ ให้บริการที่แตกต่างกัน 
และพบว่า เพศ หลักสูตรการศึกษา และสาขาที่ก าลังศึกษาแตกต่างกันมีความ พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกัน ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ความคาดหวัง   และความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ยกเว้นงานทะเบียนนักศึกษา ในด้านความมีอัธยาศัยไมตรีมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับต่ า ส่วน 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานกิจกรรม นักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  

อังคณา ศรีมูลตรี (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ระดับปกติและระบบพิเศษ ต่อการให้บริการของกองทะเบียนละประมวลผล มหาวิทยาลัยสาร
คาม พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ระบบปกติ และระบบพิเศษ มหาวิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยส่วนรวม และ
จ าแนกตามเพศ ระบบการศึกษา และสาขาวิชา มีความ พึงพอใจโดยส่วนรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า ดังนี้ ด้าน เวลาให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านข้อมูล 
 และด้านบุคลากร เมื่อพิจารณา ตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้  

1. นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
กอง ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน 
ปรากฏว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  1 ด้าน คือ เวลาการให้บริการและอยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ด้าน คือ 
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านข้อมูล  

2. นิสิตระบบปกติและระบบพิเศษ มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นราย 
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ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านเวลาการให้บริการและอยู่ให้ระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านข้อมูลและด้านบุคลากร  

3. นิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ 39 มาก 1 ด้าน คือ ด้าน
เวลาการให้บริการ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ด้านประชาสัมพันธ์ ด้าน อาคารสถานที่ ด้านข้อมูล และด้าน
บุคลากร  

เพ็ชรี แก้วโชติรุ่ง (2551: 57 - 73) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการในการด าเนินการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของ ส านักทะเบียน 

 อ าเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการด าเนินงานการ ให้บริการงานทะเบียนและบัตรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้าน สถานที่ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน 

ระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้าน กระบวนการ คือ ขั้นตอนการให้บริการง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ด้าน 
บุคลากร คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน งานที่ปฏิบัติ ด้านสถานที่ คือ มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มาขอรับใช้บริการ และ 
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มาขอรับใช้บริการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ให้บริการมีความทันสมัย ปัจจัยที่มีความพึงพอใจกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ  
ด าเนินการให้บริการ ด้านทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พบว่า ปัจจัยทั่วไปใน เรื่องของ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และสถานภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในภาพรวม อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสงคมที่มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า  
ขั้นตอนการให้บริการ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มาขอรับ บริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในภาพรวม 
อย่างมีทางสถิติที่ระดับ 0.05  

Wickstrom (1971) ได้ศึกษาระดับและองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึง 
พอใจในการท างานของครู และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้กับ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์
ในการท างานระดับชั้น และต าแหน่ง จากกลุ่มตัวอย่าง 373 คน พบว่า องค์ประกอบที่ ท าให้ครูพึงพอใจในการ
ท างานสูงสุด คือ ความรู้สึกได้รับความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงานที่ท า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
และความรับผิดชอบงาน องค์ประกอบที่ท าให้ครูไม่พึงพอใจ ได้แก่ การไม่ประสบผลส าเร็จ นโยบายและการ 
บริหาร สภาพการท างาน และผลงานที่กระทบความเป็นอยู่ 42 ส่วนตัว ตัวแปรอื่นๆ เช่น อายุ เพศ มีความสัมพันธ์
กับองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและไม่ พึงพอใจในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

Schmidt (1975) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของผู้บริหารโรงเรียน 
มัธยมศึกษา โดยใช้ทฤษฏีของ เฮอร์ซเบอร์ก พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยกระตุ้นส่วนมากท าให้ผู้ บริการเกิด 
ความพึงพอใจในการท างานและผู้บริการจะมีความพึงพอใจในการท างานสูงในด้าน  ความส าเร็จของงาน  การ
ยอมรับนับถือ และความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน แต่ไม่มีความพึง พอใจเกี่ยวกับเงินเดือน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงานและนโยบายและการบริการงาน 

 



16 

ดรุณี คงสุวรรณ์ (2549 : 79 - 96) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการ ของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า  

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ 
ประเมินผลมหาวิทยาลัยรามค าแหง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่ง อ านวยความสะดวก และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาเพศ อายุ คณะที่ศึกษา ปีที่ก าลังศึกษา ลักษณะการมา 
เรียนและ หน่วยงานที่ติดต่อ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน  

3. นักศึกษาที่มีเพศ อายุ คณะที่ศึกษา ปีที่กลังศึกษา และลักษณะการมาเรียนต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย รามค าแหง ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่ติดต่อหน่วยงานต่างกัน มีความพึง พอใจต่อการให้บริการของ
ส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมิน มหาวิทยาลัยรามค าแหงใน ภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักบริการ 
วืชาการและ ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ใน 
ข้อมูลที่จะสอบถาม เพ่ือให้รายละเอียดที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดระบบขั้นตอนการ ให้บริการที่ชัดเจนไม่
ซ าซ้อน มีการจัดประชาสัมพันธ์และมีการติดป้ายประกาศในแต่ละจุดที่ให้บริการ เข้าใจได้ง่ายอย่างทั่วถึง พร้อม 
กับสถานที่ในการให้บริการควรมีอากาศเทสะดวกกว้างขวาง เพียงพอ กับนักศึกษาที่จะมาติดต่อ  

บังอร รัตนมณีและกันยา เจริญศักดิ์ (2553 : 21 - 28) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ี มีต่องานบริการการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 
เหนือ พบว่า การศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน คือ บุคลากร การให้บริการ ความสะดวก
รวดเร็ว สถานที่และสิ่งอ าานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความ พึงพอใจของนักศึกษาใน
ภาพรวมบุคลากร การให้บริการ ความสะดวกรวดเร็ว พบว่า นักศึกษาท่ีเรียน หลักสูตรระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
นักศึกษามีความพึงพอใจแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทาง 41 สถิติที่ระดับ 0.05 และทดสบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี มี ความพึงพอใจด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่า
นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี  

  
  1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
   วรรณภา  โพธิ์น้อย (2549: 77-78) ได้กล่าวไว้ว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการบริการ
วิชาการแก่สังคม ได้แก่ สถาบันด าเนินการตามความพร้อม  ขาดการมีส่วนร่วมไม่สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน การด าเนินงานขาดระบบและทิศทางที่ชัดเจนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อย 
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  บุคลากรขาดประสบการณ์  จิตส านึกและแรงจูงใจที่เหมาะสมขาดความร่วมมือและการประสานงานท าให้ไม่
สามารถระดมทุนทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามก ากับ ประเมินผลไม่
ด าเนินการอย่างจริงจัง 

กนกนาค หงสกุล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการ
งาน ชันสูตรพลิกศพ ในโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพการบริการ งาน
ชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลศูนย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับริการกับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการในภาพรวมและในด้านความเสมอ ภาค ความตรงเวลา ความพอเพียง ความต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านความก้าวหน้ามีความ คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 3) ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ คุณภาพ การบริการงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลศูนย์ 4) ปัจจัย 
ภายนอกส าคัญที่มีผลต่อ คุณภาพงานชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลศูนย์ได้แก่ กฎหมายที่เก่ียวข้อง สังคมไทย 
ส่วนปัจจัย ภายในที่ส าคัญได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร และ 5) ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานชันสูตรพลิกศพในปัจจุบัน ความขาดแคลนด้าน วัสดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะควรมีการปรบัปรุงดา้นกฎหมาย  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
งบประมาณ วสัดอุปุกรณ ์รวมทัง้ปรบัปรุงอาคารสถานท่ีและเทคโนโลยีใหมี้ความ เหมาะสม เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานและคณุภาพในการใหบ้ริการ  

วิชัย ธโิวนา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการ ให้บริการ
ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ระดับ 3.24 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล นครเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีจ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรให้บริการ ปัจจัย ด้านผู้รับบริการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยด้านระยะเวลาในการบริการ และปัจจัยด้าน กิจกรรม/กระบวนการให้บริการ ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ ความพึงพอใจในการให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ได้ร้อยละ 63.80 ส่วน ปัจจัยที่เหลือ ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ ปัจจัยด้านทรัพยากรในการบริการ ปัจจัย
ด้าน ช่องทางให้บริการ และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ  

วัลลภ จันทเรนทร์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ 
การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ปัญหาในการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ด้าน 
สถานที่ อุปกรณ์ในการลงทะเบียน ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต และปัญหาด้านโปรแกรมลงทะเบียนเรียนทาง อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย
รามค าแหงแตกต่างกัน โดยนักศึกษาท่ีเข้าเว็บไซต์ได้ช้า และประมวลผลช้า มีความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนทาง 
อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามค าแหง มากกว่านักศึกษาที่ 40 ไม่ได้รับอ านวยความสะดวกในการใช้บริการสถานที่ 
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บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้ และนักศึกษาที่ไม่ได้รับค าชี้แจงขั้นตอนการใช้โปรแกรมการ
ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  มีความ   คิดเห็นต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ รับค าชี้แจงที่ถูกต้อง  หรืออ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ส านักทะเบียน
และประมวลผล  
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
3.1 รูปแบบการศึกษา 

 การวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ของส านักบริการวิชาการ ผู้วิเคราะห์มีวิธีการและล าดับขั้นตอนการด าเนินการศึกษาดังนี้ 

 1.ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ 
 2.เครื่องมือและเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.การสรุปและอภิปรายผล 
 6.การเขียนรายงานผล 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 
  1.ศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงาน  ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เพ่ือร่างหัวข้อการวิเคราะห์ 
  2.ค้นหางานเอกสารและวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  3.คัดเลือกเนื้อหาจากข้อมูลที่ได้เพ่ือเขียนเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม 

  4.เขียนขั้นตอนการศึกษา 
  5.วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ 
  6.จัดท ารูปเล่มของงานวิเคราะห์ให้สมบูรณ์ 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
  การวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  ส านักบริการวิชาการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 
  1.ใช้เอกสารที่เป็นเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  ส านักบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  2. ใช้แผนภูมิแจกแจงความถี่และค่าร้อยละเพ่ือแสดงข้อมูล 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  
 การวิเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นการวิเคราะห์จากรายงานผลการด าเนินงานส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ซึ่งจะน าเสนอในรูปแบบของตารางและกราฟดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ชุดที่ 1 ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ 

 
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 เศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน 59 89 

2 นิติศาสตร์ สาน-สร้าง ชุมชน 112 92.2 
3 ศิลปศาสตร์สัญจรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 224 90 

4 การท าสมุดสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคงานอนุรักษ์หนังสือ 52 89.60 

5 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นส าหรับ
ผู้ประกอบการ 46 95 

6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้อบแห้งสู่ชุมชน 33 85 

8 
ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (ASE Learning 
Camp) 64 90 

9 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Science Week) 232 88.60 
10 งานสัปดาห์วิชาการ ประจ าปี 2562 12,650 96.60 

11 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย 360 90 

12 
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ท้องถิ่น 112 88.60 

13 
การบริการวิชาการตัวอย่างหินเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 105 92 

14 การท าฟาร์มแมลงสวยงามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก 72 82 

15 
การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพริก เพ่ือการผลิตพริกปลอดภัยอย่าง
ครบวงจร 73 97 

16 งานวันเกษตรภาคอีสาน 2562  541,180 98.50 

    



17 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและการจัดการปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ 55 80.00 

18 เทคโนโลยีการผลิตไม้นอกฤดู 74 91.20 
19 เทคโนโลยีการเพ่ิมปริมาณและคณุภาพผลผลิตไม้ผล 57 92.00 

20 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังคคุณภาพน้ า 97 95.40 

21 
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหา
ร าคาญตาม พรบ.การสาธาณสุข 63 95 

22 
การจัดการสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ านมดิบในฟาร์มโคนมรายย่อยแบบ
ยั่งยืน 142 92.60 

23 
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ปีกพ้ืนเมือง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยกเลิกโครงการ 

24 
การติดตามสถานภาพฟาร์มปลอดโรคและเฝ้าระวังโรคบรูเซลลาของเกษตรผู้
เลี้ยงแพะ-แกะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 173 91 

25 
การถ่ายถอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการยาสัตว์น้ าอย่างถูกวิธีเพ่ือการผลิต
ปลาดุกบ่อดินอนามัย 100 95.20 

26 การศึกษาความชุกของโรคท็อกโซพลาสมาอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น 64 90.00 

27 
การให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์
ประสิทธิภาพฯ 150 92.20 

28 ค่ายบูรณาการทางสัตแพทย์ครั้งที่15 1,422 94.50 
29 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 52 100.00 

30 การหน่วยเคลื่อนที่ออกรับรับบริจาคเลือดเพ่ือเลี้ยง ของโรงพยาบาลสัตว์ ม.ข 56 89.50 

31 
การผลิตเครื่องเรือนส าหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงใน ต.ศิลา อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 20 92.40 

32 การผลิตเตียงเพ่ือผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีสภาวะติดเตียงใน อ.ปัว จ.ขอนแก่น 30 90.00 

33 
การส ารวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นแบบ vernadoc จังหวัด
หนองคาย 56 94 

34 
การถ่ายถอดเทคโนโลยีและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เพ่ือชุมชน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในอาเซียน 52 92.20 

35 
การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยชั้นเรียนส าหรับครูประจ าการใรภูมิภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ 112 95.50 

36 ค่ายหุ่นยนต์เก เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม 35 90.20 
37 ดนตรีกับชุมชน ในศตวรรษที่21 110 94.20 

 
    



38 รถไฟสายศิลปะ 33 92.00 

39 ศิลปกรรมสัญจรสู่ชุมชน 322 95.60 
40 การพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทยแก่เยาวชนตะวันออกเฉียงเหนือ 161 92.20 

41 ค่ายเด็กสร้างเกม"จากเด็กติดเกมสู่สร้างเกม" 142 91.10 

42 ค่ายเยางชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่15 40 90.00 
43 มอดินแดงรักษ์พลังงาน 62 89.90 

44 การใช้ระบบหุ่นยนต์ในการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน 81 86.60 

45 ดาราศาสตร์ฤดูหนาวแก่โรงเรียนภาคตะวันอกกเฉียงเหนือ 673 87.50 
46 การวิเคราะห์องค์กรด้วยข้อมูลและสารสนเทศสถิติในยุค big data 37 92.20 

47 
คณิตศาสตร์ขั้นสูงและการท าโครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 65 90.50 

48 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 120 89.60 

49 ค่ายเยาวชนชีววิทยาครั้งท่ี 25 66 94.00 
50 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 112,000 95.60 

51 ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่33 (science tour'33) 342 88.00 
52 นัพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 33 92.00 

53 การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ด้วนโปรแกรม geogebra 74 92.20 

54 
การพัฒนาสังคมชุมชนเมืองและชานเมืองอย่างยั่งยืน-นวัตกรรมสังคมเมือง
ปลอดบุหรี่ 224 94.40 

55 
การให้ความรู้ด้านธรรมมาภิบาลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเครือข่ายภาคประชาสังคม 112 89.50 

56 การเสริมสร้างศักยภาพการด าเนิน 281 86.60 

57 นของสภาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 362 92.20 
58 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 25 88.80 

59 
นวัตกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร(gastronomy tourism)เพ่ือ
ชุมชนต าบลโพธ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 46 92.50 

60 การยกระดับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(otop) สู่ธุรกิจ 32 96.50 

61 ยิ้มสดใส ฟันไม่ผุ ปี พ.ศ.2562 58 92.20 
62 ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 128 93.50 

63 โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 756 91.10 
64 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 835 96.50 
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จากตารางที่ 1 ในด้านชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน
พบว่าผู้รับบริการให้ความพึงพอใจในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด คิดเป็น  100 % มีผู้
เข้ารับบริการอยู่ที่จ านวน 52 คน และมีความพึงพอใจในโครงการเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและการจัดการ
ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ท่ีจ านวน 55 คน 

 

 
 

 แผนภูมภิาพที่ 1 ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที ่1 ชุดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจัิยจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น
สู่ชุมชน

การปอ้งกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับา้

เทคโนโลยีการผลิตมนัส าปะหลงัและการจดัการปุ๋ ยหมกั
แบบเติมอากาศ

80 % 100 %

52 คน
55 คน
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ตารางท่ี 2 ชุดที่ 2  ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ 

 
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 สร้างวินัยการออมเงินสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 93 94.20 

2 
การส่งเสริมสุขภาพและความรู้เรื่องการออกก าลังกายด้วยมวยไทยใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ยกเลิกโครงการ 

3 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 99 94 
4 ค่ายวิชาการเพ่ือชุมชน 87 96.50 

5 โครงการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 149 98 

6 โครงการสนับสนุนงานสนองพระราชด าริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีที่ 2 104 92 

7 
การน าภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาโรคอย่างเต็มศักยภาพของ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ยกเลิกโครงการ 

8 
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพหู  คอ จมูก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแบบต่อเนื่องระยะยาว 183 95.50 

9 อันตรายจาการใช้สารก าจัดศัตรูพืช (บ้านกง) 110 85.00 

10 อันตรายจาการใช้สารก าจัดศัตรูพืช (ศิลา) 100 85.00 

11 
การบูรณาการจัดการความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโครงสร้างสภาพบ้าน
ในการดูแลผู้สูงอายุ 16 92 

12 
การสร้างเสริมสุขภาวะอย่างพอเพียงด้วยนวัตกรรมทางกายภาพบ าบัดแบบ
องค์รวม 48 100.00 

13 ส่งเสริมสุขภาพกายภาพบ าบัดเบื้อต้นแบบองค์รวมในชุมชน 115 91.70 

14 
การใช้เทคโนโลยีการหมักในการผลิตอาหารสัตว์น้ าต้นทุนต่ าเพ่ือการพึงพา
ต้นเองของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ 10 92.60 

15 เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 39 90.50 
16 การผลิตยาส าหรับสัตว์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 48 92.50 

17 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ส าหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ต.นาอ้อ จ.
เลย 22 89.30 

18 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะพื้นฐานและค่านิยมที่ส าคัญต่อความ
เป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนฯ 34 92.60 



19 การสร้างเครือข่ายและพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน 40 92.00 

20 การยกระดับมาตรฐานกด้านภาพลักษณ์และเพ่ิมพูนค่าสินค้าโอท๊อป ต.ศิลา 35 92.00 

21 
การสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลศิลา 65 94.20 

22 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 1,723 92.20 
23 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มท่ีต้องการพิเศษ พ้ืนที่ศิลา 164 89.90 

24 โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 752 92.30 
 
 จากตารางที่ 2 ในด้านชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าผู้รับบริการให้ความพึงพอใจใน
โครงการจัดตั้งค่ายสร้างสรรค์เยาวชน “พ่ีสอนน้อง”มากที่สุด คิดเป็น 98.72 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่จ านวน 105 
คน และมีความพึงพอใจในโครงการอันตรายจาการใช้สารก าจัดศัตรูพืช(ศิลา)น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 % มีผู้เข้า
รับบริการอยู่ที่จ านวน 100 คน 
 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 2 ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

ชุดที ่2 ชุดโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง

โครงการจดัตัง้ค่ายสรา้งสรรคเ์ยาวชน “พ่ีสอนนอ้ง”

อนัตรายจาการใชส้ารก าจดัศตัรูพืช (ศิลา)

85 % 98.72 %

105 คน

100 คน
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ตารางท่ี 3 ชุดที่  3   ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิกลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ 

 
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

1 
กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 132 95.20 

2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดไทย-ลาว ครั้งที่ 7 63 90.50 

3 
การบริการวิชาการความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแห่วงเพดานโหว่
ที่สมบรูณ์แบบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 82 96.40 

4 
การบริการวิชาการความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก การฟื้นฟู
สมรรถภาพการพูด การกลืน ที่ สปป.ลาว 27 80.00 

5 
การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอาหารหมักดอกส าหรับนักศึกษาและ
ผู้ประกอบการในประเทศเวียดนาม 62 92.40 

6 
การผลิตและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
Learning Management System LMS  ส าหรับคร ู 72 96.60 

7 
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือใช้นวัตกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครู 
สปป.ลาว 40 92 

8 
การสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 30 92.20 

9 การพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ศิลปะดินเผา 20 89.20 
10 มหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยๆ ไทย-อาเซียน 622 95.60 

11 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการพัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์ 37 92.50 
12 วิศวกรรมเคมีสู่อาเซียน 36 87.70 

13 การประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาไทย 304 96.20 

14 
อบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ ณ ประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือการพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการ 14 92.00 

15 อบรมภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศท่ีมีเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ 27 94.20 

16 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 15 86.60 

17 
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนาในประเทศอนุภาค
ลุ่มน้ าโขงและประชาชนอาเซียน 26 90.20 
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 จากแผนภูมิที่ 3 ในด้านชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิกลุ่มน้ าโขงและประชาคม

อาเซียนพบว่าผู้รับบริการให้ความพึงพอใจในโครงการการผลิตและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน  Learning Management System LMS  ส าหรับครูมากที่สุด คิดเป็น 96.60 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่

จ านวน 72 คน และมีความพึงพอใจในโครงการการบริการวิชาการความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการพูด การกลืน ที่ สปป.ลาวน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่จ านวน 27 

คน 

 

 
 

แผนภูมิภาพที่ 3 ชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิกลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที ่ 3 ชุดโครงการความร่วมมือทางวชิาการกบัประเทศอนุภูมิกลุ่มน า้โขงและ
ประชาคมอาเซียน

การผลิตและใชว้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนบัสนนุการเรียนการสอน  Learning 

Management System LMS  ส าหรบั
ครู
การบริการวิชาการความรว่มมือในการดแูลรกัษา
ผูป่้วยห ูคอ จมกู การฟ้ืนฟสูมรรถภาพการพดู 
การกลืน ท่ี สปป.ลาว

96.60 %80 %

72 คน
27 คน
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ตารางท่ี 4 ชุดที่  4  ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ( 2,000,000.- บาท) 

 
ล าดับที ่

 
ช่ือโครงการ 

 
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ
ความพงึ
พอใจ 

1 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบต าบลยางค า และต าบลน้ าอ้อม 1110 98.00 

2 โครงการยุวเกษตรกรในโรงเรียนพระราชด าริในต าบลยางค า 127 90.00 

3 โครงการขยายผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ พ้ืนที่ต าบลน้ าอ้อม 160 98.00 

4 
โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 350 90.00 

5 โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. 100 100.00 

6 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ 50 90.00 

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 10 100 
 
 จากแผนภูมิที่ 4 ในด้านชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ( 2,000,000.- บาท) พบว่าผู้รับบริการให้
ความพึงพอใจในโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มากที่สุด คิดเป็น 100 % มีผู้เข้ารับ
บริการอยู่ที่จ านวน 100 คน และมีความพึงพอใจในโครงการจัดท าระบบสารสนเทศน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 % 
มีผู้เข้ารับบริการอยู่ท่ีจ านวน 50 คน 
 

 
แผนภูมภิาพที่ 4 ชุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ( 2,000,000.- บาท) 

 

ชุดที ่ 4 ชุดโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ( 2,000,000.- บาท)

โครงการจา้งเหมาปฏิบติังานศนูยป์ระสานงาน
โครงการ อพ.สธ.

โครงการจดัท าระบบสารสนเทศ
90 % 100 %

100 คน
50 คน
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บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 การวิเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านชุดที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชนพบว่า

ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจในโครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด คิดเป็น  100 % มีผู้เข้ารับ

บริการอยู่ที่จ านวน 52 คน และมีความพึงพอใจในโครงการเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและการจัดการปุ๋ยหมัก

แบบเติมอากาศน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ท่ีจ านวน 55 คน 

 ด้านชุดที่ 2 โครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าผู้รับบริการให้ความพึงพอใจในโครงการจัดตั้ง
ค่ายสร้างสรรค์เยาวชน “พ่ีสอนน้อง”มากท่ีสุด คิดเป็น 98.72 %  มีผู้เขา้รับบริการอยู่ที่จ านวน 105 คน และมี
ความพึงพอใจในโครงการอันตรายจาการใช้สารก าจัดศัตรูพืช(ศิลา)น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 80 % มีผู้เข้ารับ 
บริการอยู่ที่จ านวน 100 คน 
 ด้านชุดที่ 3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิกลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียนพบว่า

ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจในโครงการการผลิตและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

Learning Management System LMS  ส าหรับครูมากที่สุด คิดเป็น 96.60 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่จ านวน 72 

คน และมีความพึงพอใจในโครงการการบริการวิชาการความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพการพูด การกลืน ที่ สปป.ลาวน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ท่ีจ านวน 27 คน 

 ด้านชุดที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ( 2,000,000.- บาท) พบว่าผู้รับบริการให้ความพึงพอใจ

ในโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มากที่สุด คิดเป็น  100 % มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่

จ านวน 100 คน และมีความพึงพอใจในโครงการจัดท าระบบสารสนเทศน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 % มีผู้เข้ารับ

บริการอยู่ที่จ านวน 50 คน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า  มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการลงไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกกันอย่างจริงจังว่า
สังคมต้องการอะไรกันแน่ก่อนที่จัดท าแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีเพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมอย่างจริงจัง  ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่ 
สังคมแบบให้เปล่าเพ่ือจะได้ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร   หากมีปัญหาจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาใหม่  
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป    ความพึงพอใจน้อยที่สุด   ยังพบปัญหาต่างๆ    มากมายโดยเฉพาะเรื่องการ
ประสานงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้น ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องเข้ามามีบทบาทให้ค าแนะน าต่าง ๆเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ช่วงระยะเวลาการ 
ด าเนินกิจกรรม ที่ปรึกษาโครงการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอจัดโครงการ การเบิกจ่าย
โครงการ ส่วนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ความพึงพอใจน้อยที่สุดอาจต้องพูดคุยหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการถึงการจัด
โครงการกิจกรรม รวมทั้งค าแนะน าและประสานงานจากท่ีปรึกษาโครงการ   เพ่ือที่จะได้รับทราบปัญหาและ 
อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
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ประวัติผู้เขียน 

 
นางรชตวรรณ  พรมภักดี 

นักวิชาการศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล   นางรชตวรรณ  พรมภักดี 
วัน เดือน  ปี เกิด  วันที่ 30  กรกฏาคม  2513 
ภูมิล าเนา  จังหวัดขอนแก่น  
ที่อยู่ปัจจุบนั  444/35 หมู่ 9 ซอย 5  หมู่บ้านพิมานธานีมิ่งเมือง 
   ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000 
ประวัติการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี     จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                              ศิลปศาสตร์บัณฑิต,สาขาการจัดการทั่วไป,2541 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น 
           สาชาวิชาเอกการบัญชี,2536 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
   นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 
    สังกัดงานบริหารและสื่อสารองค์กร   ส านักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์ในการท างาน 
   -ปฏิบัติงานด้านการเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
                                 ส านักบริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   -ปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านักบริการวิชาการ 

                       (1 ตุลาคม  2551 – 15 มิถุนายน 2553) 
   -ปฏิบัติงานด้านเลขานุการรองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   
                                 ( 15 มิถุนายน 2553 – 30 กันยายน  2553) 
   -ปฏิบัติงานบริหารและสื่อสารองค์กร 
     ( 1 ตุลาคม 2554 –ปัจจุบัน)  



    
  

 
 
สถานที่ติดต่อ 
   งานบริหารและสื่อสารองค์กร  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   โทรศัพท์ 44413 มือถือ 080-7566869 
 
โทรศัพท์/E-mail     080-7566869  E-mail:ratchtawanpr@kku.ac.th 
 

 

 


