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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)  จ านวน 2 กลยุทธ์ 1 

ดังนี้  1) พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย 2) สร้างหลักสูตร2 

ใหม่ตามความต้องการของสังคม สู่การบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันหลายคณะ                3 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 4 

จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้  1) ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน 5 

(CSV) 2) สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม   6 

3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการท่ีมีอยู่เดิม    4) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 7 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) จ านวน 8 

5 กลยุทธ์ 1) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกระบวนทัศน์ใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ9 

การพัฒนาของคนทุกช่วงวัย  2) วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ในส านักบริการวิชาการ  10 

3) ทบทวนกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์   4) สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ11 

และลดขั้นตอนการท างานเพ่ือก้าวสู่ยุคดิจิทัล   5) ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรเพ่ือสร้าง12 

ความเข้มแข็งขององค์กรสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 13 

 14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 15 

เป้าประสงค์ : ผลิตหลักสูตรเพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกอายุ 16 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

1 
 
 

การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
เดิมสู่รูปแบบใหม่ 
  
  

1. จ านวนไม่น้อยกว่า 
   3 หลักสูตร         
2. ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 

- - 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม สู่การบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกันหลายคณะ 

1 ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่เป็นความต้องการ
ของสังคมและมีการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ร่วมกัน
หลายหน่วยงาน 

1. จ านวนหลักสูตรที่มี
การ บูรณาการข้าม
ศาสตร์ 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร 
2. จ านวนผู้เข้าอบรม 
ไม่น้อยกว่า 1,500 คน 

1.หลักสูตรผู้ด าเนินการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพึง 
130 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 27 คน ความ
พึงพอใจร้อยละ 91.08 
2.หลักสูตรการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) กับงานเกษตร

- งานบริการ
วิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

สมัยใหม่ (อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
จากกระทรวง อว.) 
3.หลักสูตรประกาศนียบัตร
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
ดูแลเด็กปฐมวัย (Certificate 
of Early Childhood Care) 
(อยู่ในระหว่างการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ 
จากกระทรวง อว.) 

 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 2 

เป้าประสงค์ : ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม และตอบสนองชี้น าและเตือนสติสังคม 3 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (CSV) 
1 
  

ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการสร้างคุณค่า
ร่วมกัน 
  

จ านวนผลงานที่สร้าง
คุณค่าร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 
ผลงาน/ปี 

1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T)  ใน 9 ต าบล 
2. โครงการการพัฒนางาน
หัตถกรรมในชุมชน : กิจกรรม
ถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมและ 
ผลิตผ้าอัตลักษณ์ ต.ท่ากระเสริม 
อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น  
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าอย่าง
บูรณาการ ต.ท่ากระเสริม  
อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น   

- งานแผน
ยุทธศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 
5. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ประมงในชุมชนต้นแบบ มข. 
Smart Fishery : กิจกรรม
นวัตกรรมประมงสู่การบูรณา
การที่ยั่งยืน ต.บ้านโต้น อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแก่น 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของ
สังคม 
1 
  

การสร้างโครงการ
บริการวิชาการใหม่ใน
ลักษณะบูรณาการโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

จ านวนโครงการหรือชุมชนที่
ได้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 2 
ชุมชน 

1. โครงการสร้างฐานปราชญ์

ภูมิปัญญาศิลา ต.ศิลา อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

2. โครงการการพัฒนางาน
หัตถกรรมในชุมชน : กิจกรรม
ถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมและผลิตผ้า 
อัตลักษณ์ ชุมชนต้นแบบ 
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ าพอง 
จ.ขอนแก่น  

- งานแผน
ยุทธศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 2 ส่งเสริมการสร้างชุมชน

ต้นแบบเพื่อการพัฒนา 
จ านวนชุมชนต้นแบบ ไม่
น้อยกว่า 3 ชุมชน 

ส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบ

ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่  

1.ต.บ้านกง อ.หนองเรือ 

จ.ขอนแก่น 

2.ต.ท่ากระเสริม อ.น้ าพอง 

จ.ขอนแก่น   

3.ต.บ้านโต้น อ.พระยืน 

จ.ขอนแก่น 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.ต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน 

จ.ขอนแก่น 

3 โครงการวิจัยภูมิปัญญา
ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ของสังคม 

เกิดการวิจัยจ านวน
ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน 
  

1. การอนุรักษ์สมุนไพรไทยของ  
ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 
2. การย้อมเส้นไหมด้วยดินแดง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดิน
แดง) ด้วยวิธีการย้อมเย็น  
ต.ท่ากระเสริม อ.น้ าพอง 
จ.ขอนแก่น 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรังและความคุ้มค่า

ในการน านวัตกรรมเพ่ือคัด

กรองผู้ป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแก่น 

- งานแผน
ยุทธศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม 

1 
  

การน าเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่มาใช้ในการ
บริการวิชาการท่ีมีอยู่
เดิม 

จ านวนเทคโนโลยีรูปแบบ
ใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ 
  

1.ตู้สุขศาลา สามารถรายงาน

ผลการตรวจสุขภาพ ภายใน 5 

นาที ตรวจเบาหวานโดยไม่ต้อง

เจาะเลือด (อ.ชวิศ ศรีจันทร์ 

ดร.ภพภร ด่านวิฬุทัย  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 

โครงการชะลอโรคไต  

รพ.ศรีนครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์) 

2.เครื่องตรวจคุณภาพน้ า (เพ่ือ

การบริโภค) (อ.ชวิศ ศรีจันทร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ 

- งานแผน
ยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

นายกัมพล ไทยโส  

คณะเกษตรศาสตร์)  

3.กล่องทานยาอัจฉริยะ 
(Tuberculosis : TB-Box) 
ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคตรวจสอบ
ว่าผู้ป่วยทานยาครบหรือไม่ 
(อ.ชวิศ ศรีจันทร์ ดร.ภพภร  
ด่านวิฬุทัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการชะลอโรคไต รพ.ศรี
นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์)  

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

1 
  

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ 
  

จ านวนเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึน  
ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย/ปี 
  

1. ภายใน มข.  ลงนาม MOU 
กับคณะพยาบาลศาสตร์และ
คณะเทคนิคการแพทย์ 
2. ภายนอก มข. ได้แก่ อปท. 

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 

9 ต าบล  

(เดิมมีความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ เช่น กระทรวง

สาธารณสุข ส านักงาน ก.พ. 

ธนาคารออมสิน หอการค้า

จังหวัดขอนแก่น สนง. 

การท่องเที่ยวและการกีฬา  

จ.ขอนแก่น มูลนิธิพัฒนา

ข้าราชการ สนง.จังหวัด

ขอนแก่น) 

- งานบริการ
วิชาการ 
- งานแผน
ยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 1 

 2 

 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 1 

เป้าประสงค์ : 1. การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 2 

  2. กระจายอ านาจการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 3 

  3. ส่งเสริมให้เกิดงานเชิงธุรกิจในส านักบริการวิชาการ 4 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อรองรับกระบวนทัศน์ใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
การพัฒนาของคนทุกช่วงวัย 
1 
  

ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุคใหม่ 

มีการปรับโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการ
ภายในส านักให้สอดคล้อง
กับพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง
ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านัก ครั้งที่ 2/2564 ให้
ทบทวนการเสนอปรับโครงสร้าง
โดยให้คงไว้ 3 งาน ประกอบด้วย 
งานอ านวยการ งานจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และงานบูรณาการ
ศาสตร์ 

- งานบริหาร
และสื่อสาร
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ในส านักบริการวิชาการ 

1 
  

น าหลักการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐมา
ใช้ในการบริหารงาน 

มีการด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 
  

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์ของส านักบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย 
1. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
ประจ าเดือน 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ประจ าส านัก และ
กรรมการบริหาร-ส านัก 
3. ประกาศหลักเกณฑ์การ
ประเมิน- ผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรประจ าปี 
4. ประกาศใช้ระบบขอใช้ห้อง
ประชุม 
5. ประกาศใช้ระบบการขอใช้
รถยนต์ 
 

- งานบริหาร
และสื่อสาร
องค์กร 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 ทบทวนกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

1 
  

ทบทวนกฎ ระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

มีการทบทวนกฎ ระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

1.แก้ไข ประกาศ มข. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้
พิจารณาบทความวารสารส านักฯ 

- งานแผน
ยุทธศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลขั้นตอนการท างานเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล 
1 พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ 
เช่น ระบบบัญชี ระบบ
การเงิน ระบบพัสดุ และ
ระบบบริหารงานบุคลากร 
ระบบงานสารบรรณ ที่
เชื่อมโยงระบบข้อมูลถึง
กันและใช้งานร่วมกันได้ 

จ านวนระบบสะสมที่
น ามาใช้ ไม่น้อยกว่า 3 
ระบบ 

1. ระบบลงทะเบียนอบรม 
2. ระบบใบจัดหาพัสดุ  
3. ระบบเบิกพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ระบบรายงานโครงการ 
5. ระบบขอขออนุมัติใช้รถยนต์ 
6. ระบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม 
7. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
8. การจัดอบรม/จัดประชุม 
Online 
9. การประเมินความพึงพอใจ 

- งานบริหาร
และสื่อสาร
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสู่การพึ่งพา
ตนเองอย่างย่ังยืน 

1 พัฒนาทักษะของบุคลากร
ส านักบริการวิชาการ ให้มี
ความพร้อมส าหรับการ
ท างานในอนาคต  

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะ  
ร้อยละ 100  

1.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานใน 5 ด้าน ได้แก่  
สารบรรณ การเงิน พัสดุ 
เทคโนโลยีสารสนสนเทศ แผน
และประกันคุณภาพ และการ
ให้บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบัน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไป และ
สถาบันภาษา  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การน าองค์ความรู้และทักษะการ
วิเคราะห์ชุมชน เพื่อน าไปสู่การ

- งานบริหาร
และสื่อสาร
องค์กร 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เขียนบทความวิชาการและโจทย์
วิจัย”  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  
“ทิศทางการพัฒนาส านักบริการ
วิชาการ” 
4. โครงการ“การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การน าองค์ความรู้และ
ทักษะการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือ
น าไปสู่การเขียนบทความวิชาการ
และโจทย์วิจัย”  
5. กจิกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ “การเขียนข้อเสนอ
โครงการ"  
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
หลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณา
การข้ามศาสตร์” 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 1 

1.2 ผลการด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2 

2564 3 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานผลการด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน 4 

สู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักบริการวิชาการ  ประกอบด้วย 5 

 OKR29 ร้อยละของส่วนงานที่ใช้ระบบ OKR และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากร 6 

 OKR35 จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการจาก มข. อย่างบูรณาการของสาขาวิชาต่าง ๆ (สะสม) 7 

 OKR36 จ านวนผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ CSV 8 

 OKR39 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (รายได้) และรอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ 9 

 OKR56 จ านวนอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงแต่ละปีตามกฎหมายที่กาหนด 10 

 OKR65 จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow) 11 

 OKR77 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA   12 

                  โดยส านักงาน ป.ป.ช.    13 

 14 
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รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 

ล าดับ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

(OKRs) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลการด าเนินงาน 

การประเมิน
ตนเอง 
(ร้อยละ

ความส าเร็จ) 
1 OKR29 ร้อยละของส่วนงานท่ี

ใช้ระบบ OKR และมีการ
ถ่ายทอด 
ไปยังบุคลากร 

100 
(36 คน) 

100 
(36 คน) 

1. ผู้อ านวยการส านักบริการวชิาการ 
รับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(OKRs) จากท่านอธิการบดี  
2.มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อตกลง
การปฏิบัติงาน (OKRs) ให้กับบุคลากร
ส านักบริการวิชาการ   
3. มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนนิงานรายไตรมาส 

100 

2 OKR35 จ านวนชุมชนท่ีได้รับ
การบริการจาก มข. อย่าง
บูรณาการของสาขาวิชาต่าง 
ๆ (สะสม) 

7 14 1. ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
2. ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
3. ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
4. ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
5. ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
6. ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
7. ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 
8. ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 
9. ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
10. ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
11. ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
12. ต.ท่ากระเสริม อ.น้ าพอง 
จ.ขอนแก่น 
13. ต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน  
จ.ขอนแก่น 
14. ต.ทรายมูล อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 
 
 

100 
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ล าดับ 
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

(OKRs) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงานตาม
ค่าเป้าหมาย 

รายงานผลการด าเนินงาน 

การประเมิน
ตนเอง 
(ร้อยละ

ความส าเร็จ) 
3 OKR36 จ านวนผลงานที่เกิด

จากการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ 
CS 

3 10 โครงการ U2T จ านวน 9 ผลงาน  
โครงการยกระดับผ้าทอมือ 
อัตลักษณ์ อีสานสู่สากล 1 โครงการ 
61 ชิ้นงาน 

100 

4 OKR39 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา (รายได้) และรอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ 
 OKR39-1 ร้อยละของการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทันเวลา (แผ่นดิน/รายได้) 

100/100 71.68/67.41 1. เงินรายได้จากส านักงานอธิการ 
3,277,786.65*100/4,572,600 
2. โครงการ U2T 
2,426,652.35*100/3,600,000 

69.55 

 OKR39-2 รอบเวลาของการ
จัดซื้อพัสดุ 

30 5 รอบระยะเวลาในการขออนุมัติและ
ได้รับพัสดุใช้เวลาในการด าเนินงาน 
 5 วันท าการ 

100 

5 OKR56 จ านวนอาคาร
สถานที่ท่ีได้รับการปรับปรุง
แต่ละปี 
ตามกฎหมายท่ีก าหนด 

3 3 1. ปรับปรุงห้องประชุมมณีเทวา 
2. ปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี 
3. ปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 5 ฝั่งทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก 

100 

6 OKR65 จ านวนงานสะสมท่ี
ได้รับการพัฒนาใหม่หรือ
ปรับปรุง (Digital 
Workflow) 

1 5 ระบบ 1. ระบบขออนุมัติใช้ห้องประชุม  
2. ระบบขออนุมัติใช้รถยนต์  
3. ระบบการลาออนไลน์ 
4. ระบบทะเบียนหนังสือส่ง (ภายใน)  
5. ระบบใบจัดหาพัสดุ  

100 

7 OKR77 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ: ITA โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. 

85 88.22 อ้างอิงจากผลการประเมิน มข.  
ปี 2564 

100 

ร้อยละความส าเร็จของ OKRs 96.19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 1 

 2 
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1.3 ข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 2 

Objective Key Results (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างอธิการบดีกับผู้อ านวยการส านักบริการ3 

วิชาการ ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจ าปี4 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  โดยข้อตกลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  5 

ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 6 

 7 

 8 
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รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

รายละเอียดในแต่ละด้าน 
ค่าเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2565 

1. OKR-02 จ านวน Production House 1 หน่วย 

2. OKR-03 จ านวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 5 หลักสูตร 
3. OKR-31 จ านวนงบประมาณด้านการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 25 ล้านบาท 

4. OKR-32 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือความยั่งยืน (SDG) 15 ชุมชน 

5. OKR-53 จ านวนงานสะสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง (Digital Workflow) 3 งาน 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

1.4 การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ โดยวิธีแจ้งเวียน 4 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานสรุปการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า5 

ส านักบริการวิชาการ โดยวิธีแจ้งเวียน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5022/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 6 

2564  จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 7 

1) การขอความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร8 

ส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2564 ตามบันทึกที่ อว 660206.2/ว9490 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 9 

1.1 ผู้แทนจากคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 10 

- คณบดีคณะเทคโนโลยี 11 

- รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ 12 

- รองศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ค าตื้อ 13 

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน (จ านวน 1 ท่าน) ได้แก่ 14 

- ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ 15 

2) การขอความเห็นชอบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ  16 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564  ตามบันทึกที่ อว 660106.2/614 ลงวันที่ 11  17 

สิงหาคม    6425  18 

3) การขอความเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ   19 

ตามบันทึกที่ อว 660206.2/ว618 ลงวันที่   1 9  สิงหาคม 2564 ดังนี้ 20 

3.1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังค ารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.  21 

ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 ส านักบริการวิชาการ อคารพิมล กลกิจ  22 

3.2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 23 

13.30 –15.00 น. ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ อาคารสิริคุณากร 24 

ส านักงานอธิการบดี 25 
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4) การขอความเห็นชอบ เสนอรายช่ือบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 2564  1 

ตามบันทึกที่ อว 660206.2/ว873 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 2 

ประเภท ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1.รางวัลส าหรับบุคลากร 
ประเภทวิชาการ 

ศ.ดร.ลออศรี  เสนาะเมือง คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.รางวัลส าหรับบุคลากร 
ประเภทสนับสนุน 

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

ส านักบริการวิชาการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

1.5 บุคลากรส านักบริการวิชาการที่ได้รับรางวัล และได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ ประจ าปี 4 

พ.ศ. 2564  5 

   ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากร6 

ส านักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 7 

 1. รางวัล Good practice รองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการ “การพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม บ้านโต้น8 

โมเดล (Holistic Area Based Community Development) ภายใต้การด าเนินโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ9 

พอเพียง พ้ืนที่ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น” รายชื่อผู้ได้รับรางวัล  นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดช10 

ทยากุล (หัวหน้าโครงการ) และนางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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 1 

 2 

 2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  สุดยอด 5 ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการแข่งขันแฮกกาธอน 3 

(U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างราก4 

แก้วให้ประเทศ)  เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพ่ือเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา  6 

 7 

 8 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 9 

 10 
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1.6 บุคลากรส านักบริการวิชาการ ได้รับการก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ประจ าปี 2564 1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  บุคลากร2 

ส านักบริการวิชาการ ได้รับการก าหนดต าแหน่งที่สูงขั้น ประจ าปี 2564 จ านวน 4 คน ประกอบด้วย  ระดับช านาญ3 

พิเศษ 1 ต าแหน่ง และระดับช านาญการ 3 ต าแหน่ง  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 4 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ให้ด ารงต าแหน่ง ตามค าสั่ง 

 
นางวิภาดา  มีแวว 

นักจัดการ 
งานทั่วไป 
ระดับช านาญการ 

นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับช านาญการพิเศษ 

ค าสั่ง มข.ที่ 
5201/2564 ลว.
25 มิถุนายน  
พ.ศ.2564 
 

 
นางสาวกาญจนา บุศรีค า 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับช านาญการ 

ค าสั่ง มข.ที่ 
6322/2564 
ลว. 27 
กรกฎาคม  
พ.ศ.2564 

 
นายประหยัด  สืบเมืองซ้าย 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระดับปฏิบัติการ 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับช านาญการ 

ค าสั่ง มข.ที่ 
8242/2564 
ลว. 29 กันยายน  
พ.ศ.2564 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ให้ด ารงต าแหน่ง ตามค าสั่ง 

 
นางรชตวรรณ พรมภักดี 

นักวิชาการศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ 

นักวิชาการศึกษา 
ระดับช านาญการ 

ผ่านมติเห็นชอบ
ผลการ
ประเมินผลงาน
ทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น ในคราว
ประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
9/2564 วันพุธที่ 
6 ตุลาคม 2564 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 1 

1.7 การสนับสนุนการจัดท า (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ2 

ประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology) 3 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าส านักบริการวิชาการได้เรียนเชิญ4 

อาจารย์พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร5 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology6 

) ร่วมหารือการด าเนินการในขั้นตอนของการจัดเตรียมร่างหลักสูตร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบ7 

อาหาร (Culinary Science and Technology) " แก่ผู้บริหารและบุคลากรส านักบริการวิชาการ ภายหลังจากที่8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าค าสั่ง มข.ที่ 5073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร9 

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology)   และค าสั่ง 10 

มข.ที่ 5074/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ11 

เทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology) โดยได้ร่วมกันจัดท าร่าง มคอ. 2  12 

ของหลักสูตร พิจารณาและก าหนดชื่อรายวิชาที่จะจัดการศึกษาของแต่ละชั้นปีจนครบทั้ง 4 หลักสูตรปัจจุบันชั้นปี 13 

านข้อมูลของประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวก าลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ/ตรวจท ก่อนที่จะ14 

น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบ15 

อาหาร (Culinary Science and Technology) ต่อไป  16 

 นอกจากนั้นส านักบริการวิชาการยังได้เชิญส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ปิยะวัฒน์  17 

สายพันธุ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และทีมงาน ได้มาให้ความรู้เรื่อง หลักการ 18 

ขั้นตอน และวิธีการเสนอหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่บุคลากรส านักบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการ 19 

ท าความเข้าใจกับบุคลากรของส านักถึงกระบวนการและขั้นตอนของการเสนอหลักสูตรใหม่  20 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 21 
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1.8 วิสัยทัศน์และพันธกิจส านักบริการวิชาการ (2564-2567) 1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าส านักบริการวิชาการ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์2 

และพันธกิจ ประจ าปี 2564-2567 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจด้านบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 4 

 5 
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1 



20 
 

1 



21 
 

 1 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

 4 

 5 
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1.9  ครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าส านักบริการวิชาการ มีก าหนดท าบุญ2 

เนื่องในวันครบรอบ 32 ปี ของการก่อตั้งส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 3 

ณ ห้องดุสิตา ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะได้เรียนเชิญคณะกรรมการ4 

ประจ าส านักทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง  โดยก าหนดการเป็นดังต่อไปนี้ 5 

 6 

ก าหนดการ 7 

กิจกรรม : ครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 

วันที ่29 ธันวาคม 2564 9 

ณ ห้องดุสิตา ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

------------------------ 11 

  12 

          เวลา 08.30 - 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร ส านักบริการวิชาการ สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง 13 

          เวลา 09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 14 

 เวลา 09.30 - 10.30 น. พิธีไหว้เจ้าที่เพ่ือขอขมาและเป็นสิริมงคล 15 

เวลา 10.30 - 12.00 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากรส านักบริการวิชาการร่วมท าบุญ 16 

         - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  17 

        - ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม 18 

         - รับฟังธรรมเทศนา 19 

 เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 20 

 21 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 22 

 23 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 24 

 ประธานให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม25 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ   ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุม  26 

กาลพฤกษ์ 7  ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการ27 

ประชุมทางไกล (VDO conference) 28 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ   29 

ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 30 

  31 

 32 

 33 



23 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 1 

3.1 การปรับโครงสร้างของส านักบริการวิชาการ 2 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการหารือที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ3 

ประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เห็นชอบในหลักการให้ส านักบริการ4 

วิชาการมีการปรับโครงสร้างใหม่ แต่ให้ปรับจากร่างเดิมที่ก าหนดไว้ 4 งาน ให้เหลือเป็น 3 งาน โดยให้รวมงาน 5 

จัดหลักสูตรวิถีใหม่ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชนเข้าเป็นงานเดียว  และมอบหมายให้ส านักบริการวิชาการ  6 

ท าการวิเคราะห์ภาระงาน สมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนการตั้งชื่องานให้สอดคล้องกับภารกิจที่มหาวิทยาลัย7 

ก าหนด โดยให้น าเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอน าร่างโครงสร้างใหม่ที่ปรับปรุงจากการ8 

ประชุมคราวประชุมครั้งท่ีผ่านมาน าเสนอที่ประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 9 

 1. ชื่อ ส านักบริการวิชาการ (Office of Academic Service) 10 

 2. เหตุผลความจ าเป็นในการปรับโครงสร้าง 11 

  การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมใน12 

ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ 13 

ฯลฯ รวมถึงได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เราให้เปลี่ยนไป นอกจากนั้นปัจจัยที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น การเป็นสังคมสูง14 

วัย การเกิดโรคอุบัติใหม่ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองให้15 

สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืนนั่นเอง ในด้านการ16 

จัดการศึกษานั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก 17 

จากจ านวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง จากความเชื่อมั่นต่อรูปแบบการศึกษาในรูปแบบเดิมที่ ลดลง และจากความ18 

ต้องการการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นทางเลือกเพ่ิมขึ้นท าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ19 

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักถึงการ20 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยด าเนินการผ่านทาง21 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการบริหารมหาวิทยาลัย 22 

 ส านักบริการวิชาการในฐานะที่เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับโครงสร้างตนเองให้23 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินเพ่ือ24 

ตอบสนองนโยบายในการปรับปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ที่ส่งเสริมให้มีการจัด25 

การศึกษาในรูปแบบกระบวนการทัศน์ใหม่ สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ทั้งในรูปแบบ 26 

Non degree หรือ Degree ผ่านระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) การจัดหลักสูตรปกติใหม่ที่เป็นความต้องการ27 

ของผู้เรียน (New Normal Curriculum) ฯลฯ รวมถึง การปรับเปลี่ยนการให้บริการวิชาการ (Academic Service 28 

Transformation) ที่ส่งเสริมให้เกิดการให้บริการวิชาการในรูปของการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creative Share 29 

Value: CSV) ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามแนวทาง/นโยบายของการบริหาร30 

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 31 

 32 

 33 
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 3.วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้าง 1 

เพ่ือปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยของส านักบริการวิชาการให้สามารถรองรับการบริหารงานของส่วนงานให้2 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ และตอบสนองนโยบาย3 

และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา และปรับเปลี่ยนการให้บริการวิชาการ4 

เป็นส าคัญ โดยการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม 5 

การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 6 

 7 

4. การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายใน ส านักบริการวิชาการ ปัจจุบัน 8 

หน่วยงาน ภารกิจ/หน้าที่ของ
หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

เอกสารหลักฐานที่ประกาศ
จัดตั้ง* 

กองบริหารงานส านัก
บริการวิชาการ 

(1) ส่งเสริมให้มีการบริการ
วิชาการท่ีเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยและสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิด
การบูรณาการกับการเรียน
การสอน รวมถึงสร้างความ
มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
(2) สร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พัฒนาแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
(3) พัฒนาให้เกิดศูนย์กลาง
การให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 
(4) ปฏิรูประบบการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยมี
ศูนย์กลางการประสานงาน
และเกิดการบูรณาการ

36 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  
1764 / 2558  )  
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.
2558 
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หน่วยงาน ภารกิจ/หน้าที่ของ
หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

เอกสารหลักฐานที่ประกาศ
จัดตั้ง* 

ร่วมกันของคณะวิชาต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) สร้างอุทยานการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนและสังคม 

 1 

 4.1 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน กองบริหารงานส านักบริการ แบ่งหน่วยงานย่อย ดังนี้ 2 

หน่วยงานย่อย ภาระงานที่ปฏิบัติ บุคลากร 
(คน) 

หมายเหตุ 

กองบริหารงานส านัก  2 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่1031/2561 )  
 

1.งานบริหารและ
สื่อสารองค์กร 

ประกอบไปด้วยภาระงานด้านสารบรรณ 
บุคลากร โสตทัศนศึกษา ประชาสัมพันธ์ อาคาร
สถานที่ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  

16 
 

2.งานบริการวิชาการ ประกอบด้วยภาระงานด้าน บริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณะ ภาระงานด้าน 
การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษาตลอดช่วงอายุ และด้านความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

9 
 

3.งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประกอบด้วยภาระงานด้านแผน งบประมาณ 
อัตราก าลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกัน
คุณภาพการศึกษา ติดตามและประเมินผล 

9 

 รวมบุคลากร 36 

 3 

 4.2 ประเภทต าแหน่งงานในแต่ละหน่วยงานย่อย กองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 4 

หน่วยงานย่อย 
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน  

รวม 
(คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
(คน) 

กองบริหารงานส านัก 
- ผู้บริหาร 
- นักวิชาการศึกษา 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
2 
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หน่วยงานย่อย 
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน  

รวม 
(คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
(คน) 

1. งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
      - นักจัดการงานทั่วไป 
      - นักวิชาการศึกษา 
      - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
      - นักวิชาการพัสดุ 
      - นักวิชาการเงินและบัญชี 
      - นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      - พนักงานปฏิบัติการทั่วไป 
      - พนักงานขับรถยนต์ 
      - คนงาน 

 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 

 
- 
4 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
1 

 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 8 8 16 

2. งานแผนยุทธศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       - นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ 
       - นักวิชาการศึกษา 
       - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
2 
2 
- 

 
 
- 
4 
1 

 
 
2 
6 
1 

รวม 4 5 9 
        3. งานบริการวิชาการ 

       - นักวิชาการศึกษา 
       - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       - เจ้าหน้าที่ธุรการ    

 
4 
- 
- 

 
2 
2 
1 

 
6 
2 
1 

รวม 4 5 9 

รวมทั้งหมด 18 18 36 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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5. สรุปการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในส านักบริการวิชาการใหม่ 1 

การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองบริหารงาน
ส านักปัจจุบัน 

การแบ่งงานภายในกองบริหารงานส านัก 
ที่ปรับโครงสร้างใหม่ 

1.งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
2.งานบริการวิชาการ 
3.งานแผนยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.งานอ านวยการ (Section of Administration) 
2.งานจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Section of Lifelong  
   Education) 
3.งานบูรณาการศาสตร์ (Section of Integrated Science) 

 2 

6. ผังโครงสร้างส านักบริการวิชาการที่ปรับโครงสร้างใหม่ 3 

 4 

 5 

7. การจัดสรรอัตราก าลังใหม่ 6 

หน่วยงานย่อย 
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน  

รวม 
(คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(คน) 

กองบริหารงานส านัก 
     - ผู้บริหาร 

 
1 

 
 

 
1 

1. งานอ านวยการ 
      -  นักจัดการงานทั่วไป 

 
1 

 
- 

 
1 

ส านักบริการวิชาการ (Office of Academic Service)

กองบริหารงานส านักบริการวิชาการ (Office of Administration)

งานอ านวยการ (Section of Administration

งานจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Section of Lifelong Education)

งานบูรณาการศาสตร์ (Section of Integrated Science)
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หน่วยงานย่อย 
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน  

รวม 
(คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(คน) 

      -  นักวิชาการศึกษา 
      -  นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ 
      -  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
      -  นักวิชาการพัสดุ 
      -  นักวิชาการเงินและบัญชี 
      -  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      -  พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป 
      -  พนักงานขับรถยนต์ 
      -  คนงาน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
- 

2 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 8 6 14 

        2. งานจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
      -  นักวิชาการศึกษา 
      -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      -  เจ้าหน้าที่ธุรการ    

 
4 
- 
- 

 
3 
2 
1 

 
7 
2 
1 

          รวม 4 6 10 
3. งานบูรณาการศาสตร์ 
      -  นักวิชาการศึกษา  
      -  นักวิชาการแผนและ

สารสนเทศ       
      -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
4 
1 
- 

 
5 
- 
1 

 
9 
1 
1 

รวม 5 6 11 
รวมทั้งหมด 18 18 36 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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8. ภาระหน้าที่ตามโครงสร้างใหม่ 1 

หน่วยงานย่อย ภาระงานที่ปฏิบัติ จ านวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

กองบริหารงานส านัก ควบคุม ก ากับดูแล ที่ปรึกษา งานในส านัก 1  

1.งานอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริหารและธุรการ  
การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
แผนและงบประมาณ ประกันคุณภาพ
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13  

2.งานจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรการศึกษา
ตลอดชีวิต เช่น การ Reskills/Upskills ใน
รูปแบบ Non-degree เป็นหลัก ผ่านระบบ 
Credit Bank และรวมถึงเรื่องของ 
Professional Training 

10  

3.งานบูรณาการศาสตร์ มีหน้าที่ 1) รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรปกติใหม่ (New Normal 
Education) เช่น การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
การรับเข้า การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
ศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงาน/
ประสบการณ์ สหกิจศึกษา ฯลฯ  2) รับผิดชอบ
ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยน าเอาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรณาการสห
สาขาวิชาสู่ชุมชน การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การ
ยกระดับชุมชนใหม่ๆ โดยเน้นการให้บริการใน
รูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกัน 

12  

 รวมบุคลากร 36  
9. วัน/เดือน/ปี ท่ีผ่านคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  2 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่....เมื่อวันที่ ..... 3 

ตุลาคม 2564 4 

 10. อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (เอกสารประกอบเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ถ้ามี) 5 

มติ หลังจากที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันกว้างขวางแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ส านัก6 

บริการวิชาการปรับโครงสร้างตามข้อเสนอแนะของกรรมการโดย 7 
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1.ให้มีการควบรวมภารกิจด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Section of Lifelong Education) และ1 

การจัดการศึกษาหลักสูตรปกติใหม่ (New Normal Education) รวมเป็นงานเดียว   2 

2.งานบูรณาการศาสตร์ (Section of Integrated Science) ให้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับการบริการ3 

วิชาการแก่สังคม เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของส านักบริการวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงด้านการบริการวิชาการ4 

ให้กับส านักบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด 5 

3.ควรจัดให้มีงานที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความโดดเด่น  6 

 7 

3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กองทุน วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาวิชาการ ส านักบริการ8 

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 9 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า10 

ส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 

เรื่อง กองทุน วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564  12 

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1613/2564 เรื่องกองทุนวิจัย 13 

นวัตกรรม และบริการวิชาการ  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 14 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยส านักบริการวิชาการได้ใช้ข้อความในข้อ 6 ของประกาศดังกล่าว15 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจ าส านักโดยการ เวียนรับรอง และ16 

มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8543/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม 17 

และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  18 

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้  19 

 20 

 21 
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 1 

 2 

 3 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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 1 

 2 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 
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 3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ผู้พิจารณา1 

บทความวาสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า3 

ส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2564  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ผู้พิจารณาบทความวาสารส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุเพ่ือขอความเห็นชอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 6 

บัดนี้ร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 7 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองคลังเสนอให้ ท่าน8 

อธิการบดลีงนาม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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1 
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 1 

 2 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 5 
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 4.2 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก2 

บริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2564  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง3 

วิชาการกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวน 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ กับ คณะเทคนิค4 

การแพทย ์ซ่ึงปัจจุบันส านักได้มีการลงนามกับหน่วยงานทัง้สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อตกลงต่อไปนี้ 5 

  4.2.1 บันทึกข้อตกลงกับคณะพยาบาลศาสตร์6 

 7 
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1 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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 1 

 4.2.2 บันทึกข้อตกลงกับคณะเทคนิคการแพทย์2 

3 
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1 
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1 
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 1 

 มติที่ประชุม รับทราบ 2 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3 

4.1 รายงานงบการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 4 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 5 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการหารือที่ประชุมว่า เ พ่ือให้ เป็นไปตามที่ข้อบังคับ6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ7 

เทียบเท่าสถาบัน ส านัก พ.ศ. 2558 ข้อ 6 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า โดยข้อ 6 (2)  8 

ก าหนดว่า “อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี และรายงานทางการเงินฯ ” 9 

ส านักบริการวิชาการจึงขอน าเสนอรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ ในปีงบประมาณ  10 

พ.ศ.2564 ส านักบริการวิชาการได้รับงบประมาณในการด าเนินภารกิจด้านบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 11 

17,207,793.80 บาท ประกอบด้วย งบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 4,786,333.80 บาท 12 

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนทั้งสิ้น 5,221,460 บาท และเงินเบิกแทน ม.ในก ากับ-โครงการ13 

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) จ านวนทั้งสิ้น 7,200,000 บาท เพ่ือด าเนินภารกิจ14 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแจกแจงเพ่ิมเติมดังนี้ 15 

 1. งบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 16 

1.1  การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตงบ จ านวน17 

ทั้งสิ้น 2,048,000 บาท   18 

1.2  การให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 19 

จ านวนทั้งสิ้น 2,719,203 บาท   20 

1.3   รายรับจากการขายสิ่งของและค่าปรับ จ านวนทั้งสิ้น 4,040.54 บาท  21 

1.4  รายรับโอนกองทุน จ านวนทั้งสิ้น 15,120.26 บาท  22 

 23 

 24 
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  2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

2.1  งบประมาณจากส านักงานอธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 4,572,600 บาท  2 

2.2  งบประมาณจากส านักงานอธิการบดี-งบประมาณจากฝ่ายการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 399,600 บาท  3 

2.3   รายรับอื่น ๆ จากส านักงานอธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 249,260 บาท  4 

 3. เงินเบิกแทน ม.ในก ากับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) จ านวน5 

ทั้งสิ้น 7,200,000 บาท เพ่ือด าเนินงาน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : U2T)  ใน 9 ต าบล จ านวน 67 โครงการ มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 4,544 คน ความพึงพอใจ7 

ร้อยละ 91.89 จ านวนผลงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน 9 ต าบล  8 

 4. บัญชีเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มียอดยกมาจ านวน 9 

1,865,571.18 บาท  10 

 5. บัญชีเงินทุนส ารองสะสม ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มียอดยกมาจ านวน 11 

32,784,622.18 บาท  12 

 ดามรายงานการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 13 

2563–30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 14 
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1 

 2 

 3 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานงบการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 4 

พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ตามที่เสนอ 5 

 6 

 7 

 8 
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 4.2  รายงานประจ าปีส านักบริการวิชาการ 2564 1 

  ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการเสนอที่ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ3 

เทียบเท่าสถาบัน ส านัก พ.ศ. 2558 ข้อ 6 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า โดยข้อ 6 (2) ก าหนด4 

ว่า “อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รายงานประจ าปี และรายงานทางการเงิน ฯ  5 

” ส านักบริการวิชาการจึงขอน าเสนอรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการสรุปผลการด าเนินงาน6 

ตามแผนปฏิบัติการ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นหลัก นอกจากนั้ นยังได้มีการ7 

น าเสนอถึงข้อมูลในอีกหลายด้าน อาทิเช่น สรุปผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย 8 

OKRs  การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น  รายละเอียดตาม9 

เอกสารที่ได้น าเสนอในที่ประชุม 10 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีส านักบริการวิชาการ พ.ศ.2564 11 

ตามที่เสนอ  12 

 13 

4.3 การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 14 

ประจ าปี 2564 15 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการหารือที่ประชุมว่า ตามบันทึกที่ อว 660201.1.4.1/ว1064 16 

กองยุทธศาสตร์ เรื่อง แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับการบรรจุและ17 

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามที่คณะกรรมการบริหาร  18 

งานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 19 

มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือรองรับการบรรจุแต่งตั้ง20 

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก21 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือออกค าสั่งและยุบอัตราพนักงาน22 

มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้นั้นทันที โดยมีผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลการคัดเลือก 23 

ไปยังกองทรัพยากรบุคคล ภายในเดือนธันวาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 24 

 เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส านักบริการวิชาการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ25 

บริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 26 

ดังเอกสารที่แนบ 27 

 28 
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และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงาน1 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินได้มีมติให้ออกประกาศหลักเกณฑ์ตามประกาศส านัก (ฉบับที่ 13/2564) 2 

เรื่อง การบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 3 

(ดังเอกสารแนบ) 4 

 5 
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 2 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายในการที่จะได้รับการพิจารณาอยู่ 3 ต าแหน่ง 3 

ได้แก่  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
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 โดยเมื่อสรุปผลการประเมินปรากฏค่าคะแนนตามหลักเกณฑ์ เป็นดังนี้  1 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ แหล่งงบประมาณ 
อายุการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการประเมิน 

2562 2563 2564 
1 นางรชตวรรณ พรมภักด ี เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี 13 ปี 3 เดือน 82.20 88.4 88 
2 นายณัฐพล หีบแก้ว เงินรายได้ส านักงานอธิการบด ี 3 ปี 6 เดือน 97.50 96.1 92 
3 นางสาวกรฎา พลเยีย่ม เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 1 ปี 6 เดือน 0.00 96.1 92 

 2 

 3 

ตามข้อมูลที่ได้น าเสนอส านักบริการวิชาการจึงขอความเห็นชอบให้นางสาวกรฎา พลเยี่ยม ต าแหน่ง นักวิชาการ4 

ศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินแผ่นดิน  จึงเสนอเพ่ือ5 

พิจารณาเห็นชอบ   6 

    มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้เป็นพนักงาน7 

มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 8 



54 
 

 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และ1 

บริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการหารือที่ประชุมว่า อ้างถึงวาระสืบเนื่องที่ 3.2  ตามที่ 3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1613/2564 เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ  4 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564   และมีค าสั่ง 5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8543/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 6 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  7 

ดังนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ เป็นไปตาม8 

วัตถุประสงค์ ส านักบริการวิชาการส านักบริการวิชาการจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์9 

การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมพิจารณา  10 

ดังรายละเอียดที่แนบ 11 

 12 
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 1 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่าย2 

เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 3 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 4 

 5 

                   (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ) 6 

                      ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 7 

                                           กรรมการและเลขานุการ 8 

 9 

               (นางวิภาดา  มีแวว) 10 

     หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 11 

                ผูช้่วยเลขานุการ 12 

ผู้จดบันทึกและจัดท า (ร่าง) รายงานการประชุม 13 
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