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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 1 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2 

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น ๕ 4 

 5 
รายช่ือผู้มาประชุม 6 

๑. ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา 7 
           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  8 
           แทน อธิการบดี     ประธานกรรมการ 9 

๒. ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 
๓. รองศาสตราจารย์อ านวย  ค าตื้อ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 
๔. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 
๕. ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 13 

   14 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 15 

1. นายมรกต  พิธรัตน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 16 
 17 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  18 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์  รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 19 
๒. นายธวัช  รัตนมนตร ี    ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก 20 
๓. นางวิภาดา  มีแวว    รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 21 

 22 
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.  23 
 ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่แทนอธิการบดี 24 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 25 

      26 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  27 
 ๑.๑ แนะน าทีมผู้บริหารส านักบริการวิชาการ ชุดปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 
 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 29 
รายงานต่อที่ประชุมความว่า เพ่ือให้การบริหารงานของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วย30 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ (๑) (๕) และมาตรา ๔๑  31 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร32 
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 33 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๑๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น34 
ที่ ๔๑๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 35 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  36 
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๑. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 1 
            (รองศาสตราจารย์.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 2 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 3 
            (ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา) 4 

๓. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ  5 
           (รองศาสตราจารย์พัชรี  เจียรนัยกูร) 6 

๔. ศาสตราจารย์อนันต์  พลธานี    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 7 
๕. รองศาสตราจารย์อ านวย  ค าตื้อ   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  8 
๖. นายมรกต  พิธรัตน์     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 9 
๗. ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 10 

           (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ) 11 
  12 
 มติที่ประชุมรับทราบ 13 
 14 
 ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงาน ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  16 
รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมความว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินกิจกรรม/17 
โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติราชการของส านักบริการวิชาการ ประจ าปี18 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย  19 

๑. งบประมาณแผ่นดิน 20 
 ส านักบริก ารวิช าก าร แบ่งงบประมาณออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน21 
ร ายได้ สามารถสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒22 
ดังนี้ 23 

- ก ารให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือก ารใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ซึ่งได้รับงบประมาณหมวด 24 
เงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ด าเนินโครงก ารทั้งสิ้น ๑๖๔ 25 
โครงการด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน ๑๕๘ โครงก าร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๔ ยกเลิกโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๓  26 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓ ขอขยายโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๓ โครงก าร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓ ผู้รับบริการ 27 
จ านวนทั้งสิ้น ๖๘๕,๐๒๘ คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๙๒.๘๓ 28 
 29 
 30 
 31 
 32 



3 
 

๒. งบประมาณเงินรายได้ 1 
- การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรก ารศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรก ารศึกษาตลอดชีวิต 2 

งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  จ านวนโครงก ารทั้งสิ้น ๑๓ 3 
โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๓ โครงก าร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผู้รับบริการจ านวนทั้งสิ้น ๔๔๑ คน ค า4 
วามพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  ๘๙.๕๑ 5 

- การให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภากพการท างานกับหน่วยงานภายนอก  6 

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๕๑๖,๕๓๕ บาทา (ยี่สิบสองล้ านห้ าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้ าร้อยส ามสิบห้าบาทถ้วน) 7 

จ านวนโครงการ ๑๔ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๔ โครงก าร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผู้รับบริการจ านวน8 

ทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๐, คน ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๕๑ 9 

 10 
 มติที่ประชุมรับทราบ 11 

 12 
 ๑.๓ รายงานสถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 13 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รายงานต่อที่14 
ประชุมความว่า สถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 15 
๒๕๖๒ ดังนี้  16 

      17 
๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงิน ม.ในก ากับ) 18 

 19 
 20 

รายการ ได้รับจัดสรร ใช้ไป 
ร้อยละ

ของ เงิน
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ

ของ เงิน
คงเหลือ 

๑.งบด าเนินการ ๔๓๗,๙๐๐.๐๐ ๔๓๖,๒๘๘.๙๐ ๙๓.๓๓ ๑,๖๑๑.๑๐ ๐.๓๗ 

๒.โครงการบริการวิชาการ 
(๒๐,๐๐๐,๐๐๐) 

     

๒.๑ จัดสรรให้หน่วยงานอื่น ๑๐,๗๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๓๕,๕๘๔.๒๑ ๙๓.๕๙ ๖๘๗,๔๑๕.๗๙ ๖.๔๑ 

๒.๒ ส านักบริการวิชาการ
ได้รับจัดสรร 

๙,๒๗๗,๐๐๐.๐๐ ๙,๒๗๑,๒๐๑.๕๔ ๙๙.๙๔ ๕,๗๙๘.๔๖ ๐.๐๖ 

รวม ๒๐,๔๓๗,๙๐๐.๐๐ ๑๙,๗๔๓,๐๗๔.๖๕ ๙๖.๖๐ ๖๙๔,๘๒๕.๓๕ ๓.๔๐ 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
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๒. เงินงบประมาณเงินรายได้ 1 
   2 

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย คงเหลือ 

๑.รายรับจากการให้บริการ
วิชาการ 

  ๑. รายจ่ายบุคลากร     

๑.๑ โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือสร้างรายได้ 

๑,๘๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑.๑ ค่าจ้างพนักงานเงิน
รายได ้

๗๒๐,๖๐๐.๐๐   

๑.๒ โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก 

๑๘,๖๙๖,๕๓๕.๐๐ ๑.๒ ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ๑,๓๐๖,๕๖๐.๐๐   

     ๑.๒.๑โครงการพัฒนา
ชีวิตฯ 

๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐       

     ๑..๒ รายได้ค้างรับปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

๔,๒๕๗,๓๗๐.๐๐ ๑.๓ เงินสมทบประกันสังคม
ของนายจ้าง 

๘๗,๘๒๘.๐๐   

๒. รายรับจากการบริหาร
ทรัพย์สิน (ค่าเช่าห้องประชุม) 

๑๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑.๔ เงินกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ 

๓๙,๖๐๓.๖๐   

๓. รายรับจากการขายสิ่งของ ๓๙๕. ๒. รายจ่ายงบด าเนินงาน ๒๑,๕๐๐.๐๐   

๔. รายรับการโอนเงิน(เงินกัน
เหลื่อม ปี) 

๓,๑๗๐,๗๐๕.๖๗ ๒.๑ รายจ่ายงบด าเนินงาน -
ค่าตอบแทน 

    

๕. รายรับโอนจาก
มหาวิทยาลัย/ หน่วยงานอื่น 

๓๙๑,๘๘๗ ๒.๒ รายจ่ายงบด าเนินงาน -
ค่าใช้สอย 

๒๗๒,๗๗๐.๕๒   

    ๒.๓ รายจ่ายงบด าเนินงาน –
ค่าวัสด ุ

๖๙,๗๖๓.๕๐   

    ๒.๔ รายจ่ายงบด าเนินงาน -
สาธารณูปโภค 

๓๒,๕๕๒.๙๒   

    ๓. รายจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป     

    ๓.๑ รายจ่ายงบอุดหนุน
ทั่วไป-ค่าตอบแทน 

๙,๖๖๐,๘๖๖.๐๐   

    ๓.๒ รายจ่ายงบอุดหนุน
ทั่วไป-ค่าใช้สอย 

๑๒,๓๗๓,๔๘๓.๓๑   

    ๓.๓ รายจ่ายงบอุดหนุน
ทั่วไป-ค่าวัสด ุ

๑,๐๓๖,๘๕๖.๘๑   
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รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย คงเหลือ 

    ๓.๔ เงินประกันท่ีเก็บจาค
บุคคลภายนอก 

๙,๕๐๐.๐๐   

    ๔. รายจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป - 
ครุภณัฑ์โฆษณา และเผยแพร 

๑๕๓,๘๐๐.๐๐   

    ๕. รายจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป - 
ครุภณัฑ์ ส านักงาน 

๑๒๐,๓๗๐.๐๐   

    ๖. รายจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป - 
ครุภณัฑ์ คอมพิวเตอร ์

๑๒๑,๙๐๐.๐๐   

    ๗. รายจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป - 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้า และวิทย ุ

๘๔,๗๐๐.๐๐   

    ๘. รายจ่ายโอนเข้ากองทุน ๒๑,๐๐๐.๐๐   

    ๙. รายจ่ายโอนงบประมาณให้
มหาวิทยาลยั/ หน่วยงานอ่ืน 

๕,๘๐๔,๙๘๐.๐๐   

รวมรายรับ ๓๒,๒๙๔,๘๙๒.๖๗ รวมรายจ่าย ๒๖,๓๕๘,๖๓๔.๖๖ ๕,๙๓๖,๒๕๘.๐๑ 

 1 
 2 

๓. เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ 3 
  ยอดยกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๑ จ านวน ๑,๗๙๓,๑๒๘.๗๗ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น4 

สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 5 
 6 

๔. เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 7 
 8 

 9 
 10 
 มติที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๕,๘๖๓,๕๗๒.๑๘ ๗,๓๓๔,๔๑๔.๗๔ ๙,๐๓๙,๗๒๗.๙๔ ๑๓,๐๘๓,๒๙๗.๖๔ ๒๔,๗๓๘,๗๙๘.๔๒ รอสรุปจาก  
กองคลัง 
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 ๑.๔ แผนงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 1 
 2 

 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 3 
มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒนา รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รายงานต่อที่4 
ประชุมความว่า ส านักบริการวิชาการ จัดท าค าของบประมาณรายได้ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 5 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  ดังนี้ 6 

- การจัดท าประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 7 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  รวมงบประมาณรายรับทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท8 
ถ้วน) ประกอบด้วย ๑) เงินผลประโยชน์ จ านวนทั้งสิ้น ๒,๐๘๔.๐๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  9 
๒) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนทั้งสิ้น ๓,๒๑๑,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่น10 
หนึ่งพันบาทถ้วน) 11 

- การจัดท าประมาณการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 12 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท13 
ถ้วน) ประกอบด้วย ๑) งบบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น ๒,๖๒๘,๖๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อย14 
บาทถ้วน)  ๒) งบด าเนินงาน (โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ) จ านวนทั้งสิ้น ๓,๒๑,๐๐๐ บาท (สามล้าน 15 
สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ๔) งบลงทุน จ านวนทั้งสิ้น ๒๙๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท16 
ถ้วน)  ๕) งบเงินอุดหนุน จ านวนทั้งสิ้น ๑๓,๕๔๑,๒๐๐ บาท  (สิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 17 
และ๖) งบรายจ่ายอื่น จ านวนทั้งสิ้น ๓๒๒,๒๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 18 
 19 
 มติที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 

  ๑.๕ โครงการเร่งด่วน ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 22 

สืบเนื่องจากส านักบริการวิชาการไม่รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนด้านการบริการวิชาการ 23 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เดิม เคยได้รับปีละ ๒๐.๐๐๐.๐๐๐ บาท (ยี่ สิบล้ านบาทถ้วน )  24 
ฉะนั้น ส านักบริการวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการเร่งด่วนเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากส านักงานอธิการบดี  25 
และได้รับอนุมัติเป็นจ านวน ๙.๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 26 

 27 
มติที่ประชุมรับทราบ 28 
 29 

 30 
 31 
 32 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 1 
 2 
  3 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักบริการวิชาการ ได้ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 4 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการ5 
วิชาการ ชั้น ๕ อาคารพิมล  กลกิจ จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  6 
  7 

มติที่ประชุมรับทราบ  8 
 9 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     10 

๓.๑ การขอย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน 11 
งบประมาณแผ่นดิน 12 

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและ13 
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมความว่าส านักบริการวิชาการ อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 14 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบ15 
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  16 
งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๒๗๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ 17 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งส านักบริการวิชาการ  18 
 ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๑ ต าแหน่ง เลขประจ าต าแหน่ง 19 
๖๔๕๖   20 

เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย  21 
เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 22 

๑.  กรอบอัตรานี้ใช้ส าหรับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 23 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เท่านั้น 24 

๒.  ให้ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรกรอบอัตราพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือด าเนินการย้าย  25 
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้เสนอ26 
มหาวิทยาลัยออกค าสั่งและยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ต าแหน่งนั้นทันที 27 

ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายเป็นพนักงานมหาวิททยาลัย28 
งบประมาณแผ่นดิน ต้องเป็นชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งเดียวกัน โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเท่าที่ครองอยู่29 
เดิม 30 

๓.  การเบิกจ่ายงบประมาณบุคลากรของอัตราที่จัดสรร ๒๑๙ อัตรา ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 31 
เงินรายได้ของส่วนงานร้อยละ ๕๐ และเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ ๕๐ โดยให้ส่วนงานโอนเงินรายได้32 
ดังกล่าวเข้าส่วนกลาง (ส านักงานอธิการบดี)  33 

 34 
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 1 
๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ เสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดส านักบริการวิชาการ ที่เป็นต าแหน่งในกลุ่ม 2 
ปฏิบัติงานเฉพาะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือย้ายไปเป็น 3 
พนักงานเงินแผ่นดิน รอบ ๓ จ านวน ๑ ต าแหน่ง คือ นายประหยัด สืบเมืองซ้าย ต าแหน่งนักสารสนเทศ  4 
 5 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 6 
 7 
  ๓.๒ เสนอชื่อบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 8 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9 
 10 

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและ11 
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมความว่า อ้างถึงบันทึกที่ อว ๖๖๐๒๐๑.๑.๑.๓.๓/ว ๘๔๙๐ ลว ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 12 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชู เกียร ติบุคลากร13 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณร ๒๕๖๒ (ผลงาน ๑ ตุลาคม ๒๖๑-๓๐ กันยายน ๒๖๒)  จึงใคร่ขอ14 
ความร่ วมมือจากคณะ/หน่ วยงาน พิจารณาเสนอชื่ อผู้ สมควรได้ รั บรางวั ล เชิ ดชู เ กี ย รติ บุ คลากร15 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณร ๒๕๖๒ โดยมีก าหนดเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ภายในวันที่ 16 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ในคราวประชุม17 
กรรมการบริหารครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  มีมติดังรายชื่อต่อไปนี้ เพ่ือเสนอชื่อผู้สมควร18 
ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 19 

ข้อ ๔.๓.๒  ด้านการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 20 
 (๓)  กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้านการบริหารจัดการ 21 
 เสนอชื่อ นางสาวกาญจนา บุศรีค า ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  22 
ข้อ ๔.๔.๒ บุคลากรประเภทสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการดีเด่น  23 

(๔) กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ส านัก  24 
เสนอชื่อ นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 25 

 26 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 27 

 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
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๓.๓ แผนปฏิบัติราชการ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖ 1 
 2 

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและ3 
เลขานุการ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒนา รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 4 
รายงานต่อที่ประชุมความว่า การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 5 
๒๕๖๓ ไดจ้ัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 6 
๒๕๖๓-๒๕๖๖ ประกอบด้วย 7 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑  ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา จ านวน  ๒  โครงการ 8 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  จ านวน ๒ โครงการ 9 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๔ การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จ านวน ๓ โครงการ 10 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๕ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร จ านวน ๑ โครงการ 11 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๖ สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่ท างานน่าอยู่ จ าวน ๒ โครงการ 12 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๗ สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าอยู่ จ านวน ๑ โครงการ 13 
    รายละเอียดอกสารแนบวาระท่ี ๓.๓ 14 

 15 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 16 
 17 

๓.๔  การขอก าหนดอัตราใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ 18 
 19 
 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการกรรมการและเลขา  20 
นุการรายงานต่อที่ประชุมความว่า อ้างถึงบันทึกที่ อว ๖๖๒๐๑.๑.๔.๑/ ว ๑๘๐๘ เรื่องแจ้งเลื่อนระยะเวลาการ21 
จัดท าค าขออนุมัติก าหนดอัตราใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑  เนื่องจาก22 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการพิจารณาจัดสรรงบบุคลากรจาก 23 
ส านักงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องเลื่อนปฏิทินการขออนุมัติก าหนดอัตราก าลังใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย 24 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ให้เร็วขึ้น โดยให้ส่วนงานส่งค าขอฯ ผ่านความเห็นชอบจาก25 
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน จากเดิม ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เลื่อนเป็น ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม 26 
๒๕๖๒  27 

ตามมติคณะกรรมการบริหาร ส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ก าหนดอัตรา28 
ใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ได้แก่ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 29 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 30 

 31 
 32 
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ล าดับ 
ชื่อต าแหน่ง /

สาขาวชิา 

คุณวุฒิ จ านวน ประเภท  ค่าตอบแทนรายเดือน   
งบประมาณ

ประจ าป ี 

สังกัดที่ปฏิบตัิงาน  

ส าคัญ ที่รับบรรจ ุ
อัตรา
ใหม ่

ต าแหน่ง  เงินเดือน  
 เงินเพิ่ม

อ่ืน   
(ภาควิชา/
หน่วยงาน) 

ประเภทสนับสนุน  2    36,000     -    426,000  

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

1 นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี 1 พ.เงินรายได้ 18,000  -  216,000  

2 นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี 1 พ.เงินรายได้ 18,000      -  210,000  

รวมทั้งสิ้น  2  36,000  426,000  
หมายเหตุ:การก าหนดอัตราใหม่ที่เบิกจ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะ/หน่วยงานต้องตั้งงบบุคลากรเพื่อรองรับ 1 
 2 
 3 

มติที่ประชุมเห็นชอบ 4 
 5 
 6 
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 7 

 8 
 9 
      (รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ) 10 
          ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 11 
              กรรมการและเลขานุการ 12 
 13 

 14 

   (นายธวัช  รัตนมนตรี)                (นางวิภาดา  มีแวว) 15 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก           รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 16 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 17 


