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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  1 
 1.1 แนะน าคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ชุดปัจจุบัน พ.ศ.2561-2563 2 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 3 

รายงานต่อที่ประชุมความว่า เพ่ือให้การบริหารงานของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วย4 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 37(1) (5) และมาตรา 41 แห่ง5 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 6 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก พ.ศ.2558 7 

ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 8 

มิถุนายน 2561 และได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 9 

กรกฎาคม 2558 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  10 

 1.อธิการบดี      ประธานกรรมการ 11 

    (รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 12 

 2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 13 

    (ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล) 14 

 3.คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  15 

    (รองศาสตราจารย์พัชรี  เจียรนัยกูร) 16 

 4.ศาสตราจารย์อนันต์  พลธานี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 17 

 5.รองศาสตราจารย์อ านวย  ค าตื้อ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  18 

 6.นายมรกต  พิธรัตน์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 19 

 7.ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 20 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า) 21 

 โดยคณะกรรมการ ล าดับที่ 3-6 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และให้คณะกรรมการประจ าส านัก22 

บริการวิชาการมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน 23 

ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน ส านัก พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ24 

วาระท่ี 1.1-1 และ 1.1-2  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ 25 

 มติที่ประชุมรับทราบ 26 

 27 

 1.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 28 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 1 

มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 2 

รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมความว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินกิจกรรม/3 

โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการของส านักบริการวิชาการ ประจ าปี4 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย  5 

 1.โครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Flagship) 6 

 1.1 โครงการ การจัดหารายได้จากการด าเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน7 

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรการเรียนรู้แบบปกติ/หลักสูตรระยะสั้นให้กับประชากรทุกช่วงวัย ด าเนินการใน 2 8 

ลักษณะ คือ 9 

  1) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 10 

21 โครงการ งบประมาณ จ านวน 3,061,100 บาท(สามล้านหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 11 

  2) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 12 

จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ จ านวน 12,052,798 บาท(สิบสองล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาท13 

ถ้วน) 14 

 1.2 โครงการ “อ าเภอ มข.พัฒนา” โดยมี พ้ืนที่ด าเนินงาน ณ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 15 

ประกอบด้วย  ต าบลบ้านโต้น จ านวน 13 โครงการ ต าบลขามป้อม จ านวน 2 โครงการ ต าบลหนองแวง จ านวน 1 16 

โครงการ ต าบลพระบุ จ านวน 1 โครงการ และต าบลพระยืนมิ่งมงคล จ านวน 4 โครงการ 17 

 1.3 โครงการบริการวิชาการ เพ่ืออบรมและพัฒนาทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ชุมชน และ18 

หน่วยงานต่างๆ งบประมาณด าเนินการ จ านวน 20,000,000 บาท(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โครงการที่ด าเนินการ 19 

จ านวน 131 โครงการ  ผู้รับบริการ 574,486 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.37 งบประมาณด าเนินการที่ใช้ไปแล้ว 20 

จ านวน 11,003,509.02 บาท (สิบเอ็ดล้านสามพันห้าร้อยเก้าบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 55.01 21 

 2.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักบริการวิชาการ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  22 

ประกอบด้วย 23 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จ านวน 1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง24 

ด าเนินการ 25 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ จ านวน 10 โครงการ 20 ตัวชี้วัด ผลการ26 

ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 27 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต จ านวน 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด ผลการ1 

ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 2 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย จ านวน 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่าง3 

ด าเนินการ 4 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล จ านวน 2 โครงการ 2 ตัวชี้ วัด ผลการ5 

ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 6 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การอนุรักษ์ สืบสานและสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า7 

โขง จ านวน 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 8 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม จ านวน 13 โครงการ 20 ตัวชี้วัด ผลการ9 

ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 10 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิภาค จ านวน 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด  ผล11 

การด าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน 12 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี 1.2-1 ถึง 1.2-2   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 13 

 มติที่ประชุมรับทราบ 14 

 15 
1.3 ผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 16 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 17 
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 18 
รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมความว่า การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของส านักบริการ19 
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบปี 4 (2558-2561)ที่ผ่านมาได้จัดสรรร้อยละของประมาณด าเนินการทั้งสิ้น20 
ตามตารางดังนี ้ 21 

 22 
 23 
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 ในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักบริการวิชาการ ผู้อ านวยการได้มอบหมายให้1 
รองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ รับผิดชอบพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 2 
รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ รับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และ พ้ืนที่ต าบลบ้านกง อ.3 
หนองเรือ จ.ขอนแก่น รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลบ้านโต้น อ.พระยืน 4 
จ.ขอนแก่น ต าบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย และโครงการ อ าเภอ มข.พัฒนา พื้นที่ 5 ต าบล อ.พระยืน 5 
จ.ขอนแก่น รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ รับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ต าบลเหล่า อ.6 
โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ต าบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และ 6 พ้ืนที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง7 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  8 
 ตัวอย่างโครงการที่ประสบความส าเร็จที่ได้น าแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic 9 
Area-based Community Development :HAB) มาประยุกต์ใช้กับการท างานในพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ ช่อง10 
สาลิกาโมเดล จากเครือเบทาโกร  โดยเน้นการท างานให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษา 11 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม รายละเอียดตาม Power Point น าเสนอ  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ    12 
 มติที่ประชุมรับทราบ 13 

      14 
 1.4  รายงานสถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 15 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 16 
รายงานต่อที่ประชุมความว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561) ส านักบริการวิชาการ มี17 
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จากงบประมาณ 2 ประเภท ได้แก่ 18 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน    19 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายรับ 15,000,000.00 20,437,900.00 20,437,900.00 20,437,000.00 
รายจ่าย 13,826,998.95 18,968,244.88 20,003,506.93 13,407,514.88 
คงเหลือ 1,173,001.05 1,469,655.12 434,393.06 รอสิ้นปีงบประมาณ 

  2. เงินงบประมาณเงินรายได ้     20 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายรับ 20,171,832.17 16,973,140.29 31,962,254.31 20,179,649.00 
รายจ่าย 18,335,209.97 15,711,527.09 27,641,377.44 16,652,216.81 

คงเหลือ 1,243,822.20 2,210,654.20 4,320,876.87 3,527,432.19 
 21 

 22 

 23 
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  สรุปบัญชีเงินทุนส ารองสะสม ส านักบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2558-2560   1 

รายการ ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ  
2561 

เงินทุนส ารองสะสม 7,334,414.74 9,545,068.94 13,865,945.81 รอสิ้นปีงบประมาณ 

ปรับยอดรายรับ 2551-2555    - 16,734,927.02 

รวมทุนส ารองสะสมคงเหลือ 7,334,414.74 9,545,068.94 13,865,945.81 รอสิ้นปีงบประมาณ 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี 1.4-1 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  2 
 มติที่ประชุมรับทราบ  3 
  4 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 5 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักบริการวิชาการ ได้ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้ง6 
ที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 7 
ชั้น 5 อาคารพิมล  กลกิจ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี 2.1-1 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  8 
 มติที่ประชุมรับทราบ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการคนละชุด ไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมได้ 9 
 10 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  11 

3.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 13 
รายงานต่อที่ประชุมความว่า ตามที่รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะ14 
ครบวาระในการด ารงต าแหน่งอธิการบดี เดือนกุมภาพันธ์ 2562  อ้างถึงประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี15 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่ง16 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง17 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 3 /2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้มีคุณสมบัติที่18 
จะได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศคณะกรรมการ19 
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561 ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง ก าหนดเพ่ิมเติมวิธีการเสนอชื่อผู้ที่20 
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2561  21 
ฉบับที ่6/2561 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่ออธิการบดีด้วยวิธีการหย่อนบัตร ส าหรับหน่วยเสนอชื่อ22 
ที่เลือกใช้วิธีการเสนอชื่อโดยการหย่อนบัตร ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 
ฉบับที่  5/2561ฉบับที่  7/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 24 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วิธีดิจิทัล (Digital) และวิธีหย่อนบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 25 

https://goo.gl/hhK7tB
https://goo.gl/hhK7tB
https://goo.gl/dLpP5u
https://goo.gl/dLpP5u
https://goo.gl/7RxFGV
https://goo.gl/7RxFGV
https://goo.gl/FzhrXb
https://goo.gl/FzhrXb
https://goo.gl/qt5aFM
https://goo.gl/qt5aFM
https://goo.gl/h1wGNR
https://goo.gl/h1wGNR
https://goo.gl/h1wGNR
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08.00-15.00 น. ส านักบริการวิชาการ ได้ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อโดยวิธีหย่อนบัตร ตามหนังสือ ที่ ศธ 1 
0514.20/ว 1054 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักบริการ2 
วิชาการ  ทัง้นี้ คณะท างานการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี ส านักบริการวิชาการ 3 
ตามค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 44/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้สรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง4 
ต าแหน่งอธิการบดี จากผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จ านวน 22 คน  ตามรายละเอียดเอกสารแนบวาระที่ 3.1-1 จึงเรียนที่5 
ประชุมเพ่ือพิจารณา 6 
 มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ชื่อ 7 
ได้แก่ 8 
 1.ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธนาธิวัตร 9 
 2.ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล 10 
 11 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  12 
 3.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2561  13 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์  เพชรค า  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 14 
รายงานต่อที่ประชุมความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล15 
“เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ผลงาน 1 ตุลาคม 2560 – 30 16 
กันยายน 2561) เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่สร้างผลงานเป็นที่ปรากฏในแวดวงวิชาการ ตามประกาศ17 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1787/2559) ลงวันที่ 27  ตุลาคม 2559 เพื่อมอบรางวัลในงานชื่นชม ยินดีด้วย18 
ไมตรีและขอบคุณ ตลอดจนชื่นชมยินดีให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอก19 
ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคลากรที่ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานและการศึกษา  20 
โดยก าหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และส านักบริการวิชาการได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ21 
รางวัลเชิดชูเกียรติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 22 
2561 โดยมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ ดังนี้  23 
 4.3 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริหารจัดการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัย 24 
 4.3.2 ด้านการบริหารดีเด่น ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการ 25 
ส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน หัวหน้า26 
ส านักงานผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า (4) กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส านัก  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 27 
ส านักงานวิทยาเขต และ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 รางวัล เสนอ นายธวัช  รัตนมนตรี 28 
 4.4 รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการบริการวิชาการ 29 
 4.4.1 บุคลากรประเภทวิชาการ ด้านบริการวิชาการดีเด่น (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 1 รางวัล 30 
เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 
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  4.4.2 บุคลากรประเภทสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการดีเด่น (4) กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส านกั 1 
หรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก (1) (2) (3) จ านวน 1 รางวัล เสนอนางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล 2 
รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี 4.1-1 ถึง 4.1-5  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  3 
 มติที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 4 

 5 

ปิดประชุม เวลา 17.35 น. 6 
 7 

 8 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ ์ เพชรค า) 9 

          ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 10 

               กรรมการและเลขานุการ 11 

 12 

 13 

     (นายธวชั  รัตนมนตรี)            (นางเอ้ืองฟ้า  วรรณสิทธิ์) 14 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 15 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 16 


