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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 งานบริการวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้     13 

 1.1.1 การด าเนินงานให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 14 

1. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)  15 

- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย (Certificate of Early Childhood Care) จ านวน 16 

2 รุ่น ๆ ละ 110 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน เป็นจัดอบรมในรูปแบบ Online  ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 17 

2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 18 
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- หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ร่วมกับงานเกษตรสมัยใหม่ จ านวน 1 

2 รุ่น ๆ ละ 110 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน   2 

ปัจจุบันได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  และจากการประสานติดตามความก้าวหน้า 3 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินงานกับ 4 

ทุกมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยืนยันไม่ถอดโครงการที่เสนอขอรับทุนแต่ไม่มีการรับโครงการเพ่ิม  5 

2. โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนก่น 7 

 ได้รับสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสนับสนุน8 

ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ เช่น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ KKU MedX คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 9 

KKU Elderly Studio สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในการด าเนินการจัดอบรม และมีก าหนดการจัดอบรมภายใน 10 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 11 

1) หลักสูตร การสร้างสรรค์เนื้อหาและสื่อออนไลน์เชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ประกอบการ 12 

2) หลักสูตร เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุวัยยุคดิจิทัล 13 

3) หลักสูตร ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้ สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า 14 

3. การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 4 หลักสูตร 15 

- หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 7 ระหว่าง16 

วันที่ 3 และ 5 พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น   17 

- หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 9 - 10 18 

พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น   19 

- หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่  8 ระหว่างวันที่  11-12 20 

พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น   21 

- หลักสูตร “สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่  22 

18-19 พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น  23 

ปัจจุบันได้ด าเนินการขออนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล โดยผ่านสถาบันหลัก  24 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท โดยการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ และอยู่ระหว่าง25 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 26 

4. หลักสูตรผูด้ าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  27 

 หลักสูตรมีการด าเนินการระหว่างวันที่  16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น 28 

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท  โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 40 คน ตามที่หลักสูตรได้ผ่าน29 

การรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุน และได้ส่งแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปัจจุบันอยู่30 

ระหว่างประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 31 

 1.1.2 การด าเนินงานโครงการบริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 32 

1. โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนา33 

ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 34 

 จากปัญหาอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ของทีมที่ปรึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 35 

2019 (COVID-19)   จึงได้ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของที่ปรึกษามาใช้กระบวนการประสานงานให้ค าปรึกษา ติดตาม 36 

การจัดท างานต้นแบบกับผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ และขยายเวลาด าเนินงานโครงการออกไป 90 วัน  37 

นอกจากนี้ได้ด าเนินการขออนุมัติเพ่ิมที่ปรึกษาเพ่ือให้ตรงตามข้อก าหนดของสัญญา 38 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 39 

 40 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

  งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้     2 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินรายได้ส านักงาน3 

อธิการบดี ประจ าเดือนกันยายน 2564 4 

 ภาพรวมการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาม 2564 ภายใต้5 

การด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ จ านวน 9 พ้ืนที่ มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ รวม 8 กิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6 

จ านวนทั้งสิ้น 440 คน  7 

2. การด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 8 

มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น U2T ประจ าเดือนกันยายน 2564 9 

 สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 10 

1 มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น U2T ประจ าเดือนกันยายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม พ้ืนท่ี วันท่ีจัดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย

จ ำนวน

ผู้เข้ำร่วม 

(คน)

ผลกำรด ำเนินงำน

1 โครงกำรส่งเสริมและสร้ำงสัมมำชีพชุมชนสู่กำรพัฒนำ

ท่ีย่ังยืน : กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือขอ

รับรองมำตรฐำนกำรผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

พ้ืนท่ีต ำบลนำชุมแสง อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

นำชุมแสง 2-ก.ย.-64 เกษตรกรในพ้ืนท่ี 20 กำรลงตรวจแปลงอินทรีย์ของเกษตรกรและให้

ค ำแนะน ำในกำรผลิตพืชอินทรีย์แก่เกษตรกร

ต ำบลนำชุมแสง

2 โครงกำรแปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ต้ำนโควิดและ

บ ำรุงสุขภำพ

กุดขอนแก่น 2-3 ก.ย.64 ครูและนักเรียน

โรงเรียนหนองโพน

นำหม่อ

50 ให้คำมรู้เร่ืองสรรพคุณของสมุนไพร และ

ส่งเสริมกำรแปรรูปสมุนไพรเพ่ือบริโภคและ

สร้ำงรำยได้
3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งสริมกำรเล้ียงสัตว์น้ ำ

อย่ำงบูรณำกำร

โนนคอม 6-7 ก.ย.64 เกษตรกรในพ้ืนท่ี 30 เกษตรได้ควำมรู้และเทคนิคกำรท ำประมงน้ ำ

น้อย เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน

4 กิจกรรมกำรส ำรวจและวำงแผนโครงกำร อโควำโปนิกส์ ห้วยม่วง 10-ก.ย.-64 โรงเรียน 20 เตรียมควำมพร้อมและวำงแผนจัดโครงกำร

ส่งเสริมด้ำนอโควำโปนิกส์

5 โครงกำรยกระดับและพัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต

ประชำชนต ำบลบ้ำนเรือ:กิจกรรมมรดกภูมิปัญญำ

สมุนไพรใกล้ตัวต้ำนโควิด

บ้ำนเรือ 13-14 ก.ย.64 อสม./ผู้น ำชุมชน/

ประชำชนท่ัวไป

100 ผู้เข้ำอบรมได้ควำมรู้เก่ียวกับประโยชน์ของ

สมุนไพร และวิธีกำรแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว

6 โครงกำรพัฒนำสวนสมุนไพรในชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้และ ต่อยอดเชิงพำณิชย์ (กิจกรรมย่อย : กำร

พัฒนำข้อมูลสมุนไพร โดยนักวิชำกำรร่วมกับนวัตกร)

กุดขอนแก่น 14-15 ก.ย. 64 ครูและนักเรียน

โรงเรียนหนองโพน

นำหม่อ

45 กำรร่วมกันพัฒนำระบบข้อมูลของสมุนไพรใน

สวน เพ่ือให้เป็นมำตรฐำน และให้เป็น

แหล่งเรียรู้ท่ีทันสมัยในอนำคต

7 โครงกำร กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ห้วยม่วง 15-ก.ย.-64 กลุ่มเกษตรในพ้ืนท่ี 25 ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้วิธีกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์

อัดเม็ดไว้ใช้ในเกษตรกรรม

8 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

 ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส : กิจกรรมสุขภำพดีมีรำยได้

จำกสมุนไพรใกล้ตัว

ภูเวียง 15-16 ก.ย. 64 ประชำชนผู้สนใจใน

พ้ืนท่ี

100 ผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับควำมรู้เก่ียวกับสมุนไพร

และวิธีกำรแปรรูป เพ่ือน ำไปต่อยอดในกำร

สร้ำงรำยได้

9 อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรดูแลโค-กระบือและรู้ทันโรค

อุบัติใหม่ "ลัมปี สกิน" ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในชุมชน

นำฝำย 16-ก.ย.-64 เกษตรกรผู้เล้ียงโค-

กระบือ

50 เกษตรกรได้รับควำมรู้เก่ียวกับโรคและวิธี

ป้องกัน รวมถึงยำและวิธีใช้รักษำเบ้ืองต้นของ

โรคลัมปีสกิน
440จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณเงินรายได้ส านักงาน1 

อธิการบดี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณาการ 2 

ข้ามศาสตร์" 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

ล ำดับ

ที่
โครงกำร/กจิกรรม พืน้ที่

วันทีจั่ด

กจิกรรม
กลุ่มเป้ำหมำย

จ ำนวน

ผูเ้ขำ้รว่ม
ผลกำรด ำเนนิงำน

1 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรประมงในชุมชนต้นแบบ

 มข. Smart fishery :กิจกรรมเพำะพันธ์ุสัตว์น้ ำเชิง

เศรษฐกิจและพัฒนำรูปแบบประมงในชุมชนต้นแบบ

 ต ำบลท่ำกระเสริม อ ำเภอน้ ำพอง 

ท่ำกระเสริม 2 ก.ย. 64 เกษตรกรประมง

 ต.ท่ำกระสริม

30 กำรศึกษำดูงำน และร่วมฎิบัติกำรจริง 

เพ่ือน ำควำมรู้ไปพัฒนำอำชีพประมงต่อไป

2 ปรึกษำหำรือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ต ำบลบ้ำนโต้น 

ร่วมกับ เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือเช่ือมโยงกับ

โครงกำรประมงซ่ึงเป็นกำรต่อยอดและยกระดับ

บ้ำนโต้น 3 ก.ย. 64 เกษตรกร/กลุ่ม

ผู้ประกอบกำร

15 ส ำรวจกลุ่มอำชีพและผลิตภัณฑ์ท่ีน่ำสนใจ

ในพ้ืนท่ีบ้ำนโต้น

3

โครงำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำและผลิตภัณฑ์

ชุมชนต้นแบบ มข. : กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่ 

สมำร์ท sme คร้ังท่ี 1

ทรำยมูล 6-7 ก.ย.64 ผู้ประกอบกำร

อินทผำลัม

25 ให้ควำมรู้กับเครือข่ำยผู้ประกอบกำรเพ่ือ

พัฒนำกำรแปรรูปอินทผำลัม

4 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเท่ียวต ำบลต้นแบบ มข.

 : กิจกรรม กำรผลิตส่ือกำรท่องเท่ียวกับไลน์

แพลตฟอร์มท่ียกระดับชีวิตดิจิทัล

วังสวำบ 13-14 ก.ย.64 ผู้ประกอบกำร 25 ให้คววำมรู้ควำมเข้ำใจกำรสร้ำงลิงค์ระบบ

หลังบ้ำนของ LINE OA กำรสร้ำงภำพเพ่ือ

เพ่ิมโอกำสทำงกำรขำย

5

โครงำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำและผลิตภัณฑ์

ชุมชนต้นแบบ มข. : กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่ 

สมำร์ท sme คร้ังท่ี 2

ทรำยมูล 15-16 ก.ย.64 ผู้ประกอบกำร 25 ให้คววำมรู้ควำมเข้ำใจกำรสร้ำงลิงค์ระบบ

หลังบ้ำนของ LINE OA กำรสร้ำงภำพเพ่ือ

เพ่ิมโอกำสทำงกำรขำย

6 โครงำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำและผลิตภัณฑ์

ชุมชนต้นแบบ มข. : กิจกรรมกำรผลิตอำหำร

ปลอดภัยและกำรแปรรูปสมุนไพรในชุมชน

ห้วยม่วง 16-17 ก.ย. 

64

อสม. 50 ผู้เข้ำร่วมอบรมได้ควำมรู้เร่ืองกำรตลำดยุค

ใหม่และวิธีกำรแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวไว้

บริโภคและสร้ำงรำยได้ในภำวะกำร

ระบำดของโควิด-19

7

โครงกำรกำรพัฒนำงำนหัตถกรรมในชุมชน : กำร

แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้งำนจักสำนแบบร่วมสมัย

วังสวำบ 20 ก.ย. 64 ผู้ประกอบกำรใน

ต ำบลวังสวำบ

50 กำรข้ึนรูปทรงงำนจักสำน เช่น ท่ีดริปกำ

แฟ ตะกร้ำ พัดไม้ไผ่ ฯลฯ พร้อมฝึกกำร

ออกแบบMix and Match ผ้ำทอมือ

พ้ืนเมืองกับงำนจักสำน เพ่ือพัฒนำงำน

หัตถกรรมในชุมชน

8 โครงำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำและผลิตภัณฑ์

ชุมชนต้นแบบ มข. : กิจกรรมกำรส่งเสริมและ

กระตุ้นธุรกิจชุมชนให้ก้ำวข้ำมวิกฤตเศรษฐกิจยุคโค

วิด-19

บ้ำนกง 21 ก.ย.64 ผู้ประกอบกำร/

กลุ่มไรเดอร์

50 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมหมำยของ 

"Food Delivery" เพ่ือปรับกลยุทธ์ให้ก้ำว

ข้ำมวิกฤตเศรษฐกิจยุค COVID-19 และ

แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์

กำรใช้APPLICATION เพ่ือปรับปรุง

แพลตฟอร์ม

270จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
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4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณาการข้าม1 

ศาสตร์"   2 

  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แบ่งเป็น 5 โครงการหลัก  งบประมาณทั้งสิ้น 2,668,300 บาท ใช้ในการ3 

ด าเนินงานโครงการ จ านวน1,225,682 บาท คงเหลือ 1,442,618 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 4 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000.00 64,134.00 435,866.00 

2 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต าบลต้นแบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 500,000.00 370,990.00 129,010.00 

3 การพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น Smart 
Fishery 

568,300.00 79,660.00 488,640.00 

4 การพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 600,000.00 439,675.00 160,325.00 

5 Smart Health สุขภาพดีมีสุขชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000.00 271,223.00 228,777.00 

  รวม 2,668,300.00 1,225,682.00 1,442,618.00 
 5 

5. ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี 6 

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 7 

พ.ศ. 2564 เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 8 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
จ านวนงบประมาณที่
ขอกันเงินเหลื่อมปี 

2564 

1.  การพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลต้นแบบ 249,280 
2.  การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 19,970 
3.  การพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Smart Fishery 
435,000 

4.  การพัฒนาหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74,400 
5.  Smart Health สุขภาพดี มีสุข ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 96,720 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 875,370 
 9 

6. รายช่ือผลงานบริการวิชาการที่ส่งเข้ารับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 10 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ผู้ส่ง 

1.  ถอดบทเรียนปีท่ี 2 เส้นทางสู่การพัฒนาและความท้าทายของการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนต าบลวังสวาบ อ าเภอภผูามา่น จังหวัดขอนแก่น 
ท่ามกลางกระแส VUCA World 

นางสาวเสาวลักษณ์ ราช า 
นักวิชาการศึกษา 

2.  การยกระดับหตัถกรรมผ้าทออีสานสู่มาตรฐานสากลและ 
อัตลักษณม์หาวิทยาลัยขอนแก่น (ผ้าไหมมอดินแดง) 

นายชนะชัย ฤทธ์ิทรงเมือง 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  11 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 12 

 13 

 14 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริหารและสื่อสารองค์กร 1 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้   2 

 1.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   3 

1. การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการวิชาการ 4 

 อ้างประกาศส านักบริการวิชาการ (ฉบับที่ 12/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 5 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การลงเวลาปฏิบัติงานของ6 

บุคลากรส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อการ7 

ปฏิบัติงาน จึงได้ออกประกาศเพ่ือแนวปฏิบัติ และสรุปการลาของบุคลากรประจ าเดือน เพ่ือแจ้งเวียนบุคลากรให้รับทราบ8 

และน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้คือ สรุปการลาของบุคลากรประจ าเดือนกันยายน 2564 จากบุคลากรจ านวน 9 

ทั้งสิ้น 36 คน มีการลาพักผ่อน จ านวนทั้งสิ้น 2 คน  10 

2. แจ้งแนวทางการด าเนินการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นระดับช านาญการพิเศษ   11 

 อ้างถึงบันทึกด่วนที่สุดที่ อว 660201.1.3.4/ว 6481 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ชี้แจงการด าเนินการ12 

ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ได้พิจารณา13 

การก าหนดจ านวนกรอบต าแหน่งสูงขึ้นและการประเมินค่างานที่จะก าหนดขึ้นใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 14 

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  ดังนั้น งานบริหารและสื่อสารองค์กร โดยการเจ้าหน้าที่ ได้ท าบันทึกที่ อว 660206.2/ว628 15 

เรื่อง แนวทางการด าเนินการเพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขั้นระดับช านาญการพิเศษ ช านาญการ และช านาญงาน  แจ้งผู้มี16 

คุณสมบัติ และประสงค์จะเสนอประเมินค่างาน  เพ่ือให้เตรียมข้อมูลเพ่ือเข้ากระบวนการดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลา 17 

3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2564   18 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ประเภทต าแหน่ง 

 ระดับช านาญการพิเศษ 
1.  นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2.  นางประคอง เชียงนางาม นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

3.  นางสาวประภาพร ปิ่นใจ นักวิชาการแผนและสารสนเทศช านาญการ 
4.  นายประภาพรณ์ ขันชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5.  นางสาวนิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศช านาญการ 

6.  นางชลาลัย ภูโทถ้ า นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 ระดับช านาญการ 
1.  นายทิวากร     กาเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 ระดับช านาญงาน 

1.  นางสาวอุมาพร   ปาลสาร พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไป 

 19 

 20 

 21 

 22 
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3. การจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  1 

อ้างถึงประกาศ มข.ที่ 8100/2564 เรื่อง จ้างลูกของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 สั่ง ณ วันที่ 2 

27 กันยายน พ.ศ.2564 พร้อมบัญชีแนบท้ายค าสั่ง ประกอบด้วยรายชื่อลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ของส านักบริการวิชาการ 3 

จ านวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งออกเป็น เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ จ านวน 8 คน และเบิกจ่ายจาก4 

งบประมาณเงินรายได้ส านักบริการวิชาการ จ านวน 10 คน บัดนี้ การเจ้าหน้าที่ ได้ส่งสัญญาจ้างดังกล่าวให้ลูกจ้างเพ่ือลง5 

ลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว  6 

 7 



8 
 

 1 

 2 

4. แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที ่1 ตุลาคม 2564  3 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ส่วนงานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 4 

ตุลาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 5 

2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น   บัดนี้ งานบริหารและสื่อสารองค์กร ได้แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ผู้เกี่ยวข้อง6 

เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ อว 660206/ว 709 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 7 

รอบวัน 1 ตุลาคม 2564   8 

 9 

 10 

 11 
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5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 

อ้างค าสั่งส านักฯ ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณส านัก2 

บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี3 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ส านักบริการวิชาการ เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รายละเอียด4 

ดังต่อไปนี้ 5 

 6 
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1 
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1 
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1 
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1 
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1 
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 1 
 2 

 3 

 4 

 5 
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6. ประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ย้ายเป็นพนักงาน1 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 2 

ตามบันทึกที่ อว 660201.1.4.1/ว1064 กองยุทธศาสตร์ เรื่อง แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ3 

แผ่นดิน เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  4 

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 5 

กรกฎาคม 2564  มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือรองรับการบรรจุ6 

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก7 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือออกค าสั่งและยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้8 

เงินรายได้นั้นทันที โดยมีผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลการคัดเลือกไปยังกองทรัพยากรบุคคล 9 

ภายในเดือนธันวาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 10 

เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส านักบริการวิชาการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ11 

บริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  12 

ดังเอกสารที่แนบ 13 

  14 

 15 

  16 

 17 

 18 

 19 
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 1 

และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงาน2 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินได้มีมติให้ออกประกาศหลักเกณฑ์ตามประกาศส านัก (ฉบับที่  13/2564) 3 

เรื่อง การบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน (ดัง4 

เอกสารแนบ) 5 
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 1 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายในการที่จะได้รับการพิจารณาอยู่ 3 2 

ต าแหน่ง ได้แก่  3 

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 
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 1 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้นางสาวกรฎา พลเยี่ยม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน2 

รายได้ ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินแผ่นดิน และให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมข้อมูลเข้าวาระที่ประชุม3 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 4 

 5 

7. สรุปรายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 

ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย  OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 8 
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 1 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมข้อมูลเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก2 

บริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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8. รายละเอียดตัวชี้วัดปีการศึกษา 2564  มีก าหนดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2564   1 

การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีการศึกษา 2564 ของส านักบริการวิชาการ และมีก าหนด 2 

ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีก าหนดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564  3 

มรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4 

 5 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 6 

 7 

9. ข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 

อ้างถึงบันทึกที่ อว 660201.1.8/ว728 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ขอส่งหนังสือลงนามข้อตกลงการ9 

ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับส่วนงาน ระหว่าง10 

อธิการบดีกับหัวหน้าส่วนงาน และได้มีการเจรจาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ของ11 

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 กันยายน 2564  บัดนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปี12 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 13 
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 2 

 3 
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รายละเอียดข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

รายละเอียดในแต่ละด้าน 
ด้านเป้าหมายในปี 

พ.ศ.2565 
1. OKRs  จ านวน Production House 1 หน่วย 

2. OKR-03  จ านวนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 5 หลักสูตร 
3. OKR-31  จ านวนประมาณด้านการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 25 ล้านบาท 
4. OKR-32 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือความยั่งยืน (DG) 15 ชุมชน 

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

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 

10. รายงานประจ าปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าหนดส่ง 15 ตุลาคม 2564  6 

รายงานความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ส านักบริการวิชาการ  ปัจจุบันอยู่ระหว่าง7 

ประชุมติดตามผลการด าเนินงานกับหัวงานและเพ่ือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564  และเสนอเข้าวาระที่ประชุม8 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  9 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูล เพื่อน าเข้าวาระท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก10 

บริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  11 

  12 

1.3.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ  13 

(1) ค าสั่ง มข ที่ 8543/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านัก14 

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลว 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15 

(2) ค าสั่ง ส านักฯ ที่ 35/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก ารรับ-จ่าย และตรวจนับพัสดุคงเหลือ16 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 

(3) ค าสั่ง ส านักฯ ที่ 36/2564 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการ18 

จัดท าหลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณาการข้ามศาสตร์” ลง 7 กันยายน พ.ศ. 2564 19 

(4) ค าสั่ง ส านักฯ ที่ 37/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน หรือปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงาน20 

ส านักส านักบริการวิชาการ ลว 16 กันยายน พ.ศ. 2564 21 

 22 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 
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ระเบียบวาระท่ี 1.5 รายงานสถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ 1 

    รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 3 

 4 

สรุป งบประมาณเงินรายได้ (รายรับ-รายจ่าย) 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

รายการ รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละ
ของเงิน
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
เงิน

คงเหลือ 

1.เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 

1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ 
     - โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 

1. สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล รุ่น
ที่ 9 

208,000.00 158,256.00 76.08 49,744.00 23.92 

2. การพัฒนาการบันทึกทางการ
พยาบาล รุ่นที่ 13 

352,000.00 241,463.49 68.59 110,536.51 31.41 

3. การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ รุ่น 6 

236,000.00 144,953.00 61.42 91,047.00 38.58 

4. กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 27 

316,000.00 238,987.15 75.63 77,012.85 24.37 

5. Risk Management การบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล 
รุ่นที่ 5   

192,000.00 148,700.00 77.45 43,300.00 22.55 

6.กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม : 
Modified Maitland Concept  รุ่น
ที่ 1 

204,000.00 154,381.00 75.68 49,619.00 24.32 

7. ผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้
มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชม. รุ่นที่ 1 

520,000.00 239,557.00 44.36 300,443.00 55.64 

รวม 2,048,000.00 1,324,297.64 64.66 723,702.36 35.34 
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 1 

 2 

 3 

 4 

รายการ  รายรับ รายจ่าย ร้อยละ
ของเงิน 
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ ร้อยละ
เงิน

คงเหลือ 

     - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
1. โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ คบอ. 

79,595.00 63,413.00 79.66 16,182.00 20.34 

2.โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลกัษณ์อีสานฯ 
(ประมาณการรายรับจ านวน 2,460,000 บาท 
จะแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด) 

701,100.00 826,547.58 - (125,447.58) - 

3. โครงการจัดสอบ กพ.  งวดที่ 2 1,504,188.00 - - - - 

4. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิน่  งวดที่ 2 400,000.00 - - - - 
5. ค่าประกันผลงานศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 6 
งวดที่ 3 

34,320.00 - - - - 

รวม 2,719,173.00 889,960.58 32.73 1,829,212.42 67.27 
1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน  4,026.00     
1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย      
(ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง)      

233,880.00     

รวมเงินรายได้                       
(1.1)+(1.2)+(1.3) 

5,005,079.00 2,214,258.22 44.25 2,790,820.78 55.75 

ยอดคงเหลือยกมาจ านวน  
(1.1)+(1.2)+(1.3) 

2,790,820.78     

- รายจ่ายงบด าเนินงาน - 644,524.95 - - - 
- รายจ่ายงบบุคลากร - 2,480,576.00    

- รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 

- 683,753.95 - - - 

- รายจ่ายงบลงทุน -ครุภัณฑส์ านกังาน - 178,400.00 - - - 

- รายจ่ายโอนเข้ากองทุนสนับสนนุทุก
การศึกษาบุตรบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

- 77,000.00 - - - 

รวมเงินรายได้ 
จากส านักบริการวิชาการทั้งสิ้น 

2,790,820.78 4,064,254.90 - (1,273,434.12) - 
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 1 

 2 

 3 

รายการ รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละของ

เงิน 
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
เงิน

คงเหลือ 

     - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอก 

 
    

1. โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ คบอ. 

79,595.00 63,413.00 79.66 16,182.00 20.34 

2.โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลกัษณ์อีสานฯ 
(ประมาณการรายรับจ านวน 2,460,000 บาท 
จะแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด) 

701,100.00 826,547.58 - (125,447.58) - 

3. โครงการจัดสอบ กพ.  งวดที่ 2 1,504,188.00 - - - - 

4. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิน่  งวดที่ 2 400,000.00 - - - - 
5. ค่าประกันผลงานศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 6 
งวดที่ 3 

34,320.00 - - - - 

รวม 2,719,173.00 889,960.58 32.73 1,829,212.42 67.27 
1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน  4,026.00     

1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย      
(ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง)      

233,880.00     

รวมเงินรายได้                       
(1.1)+(1.2)+(1.3) 

5,005,079.00 2,214,258.22 44.25 2,790,820.78 55.75 

ยอดคงเหลือยกมาจ านวน  
(1.1)+(1.2)+(1.3) 

2,790,820.78     

- รายจ่ายงบด าเนินงาน - 644,524.95 - - - 

- รายจ่ายงบบุคลากร - 2,480,576.00    
- รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 

- 683,753.95 - - - 

- รายจ่ายงบลงทุน -ครุภัณฑส์ านกังาน - 178,400.00 - - - 
- รายจ่ายโอนเข้ากองทุนสนับสนนุทุก
การศึกษาบุตรบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

- 77,000.00 - - - 

รวมเงินรายได้ 
จากส านักบริการวิชาการทั้งสิ้น 

2,790,820.78 4,064,254.90 - (1,273,434.12) - 
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 1 

 2 

 3 

รายการ  รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละของ

เงิน 
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
เงิน

คงเหลือ 

2. เงินรายรับ-ส านักงานอธิการบด ี      

2.1 เงินรายรับ-ส านักงานอธิการบด ี      

  1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,904,300.00 1,770,718.81 92.99 133,581.19 7.01 

  1.2 โครงการพัฒนาและยกระดบัสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ต าบลต้นแบบ 

500,000.00 220,345.20 44.07 279,654.80 55.93 

  1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
ต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

500,000.00 416,057.45 83.21 83,942.55 16.79 

  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการประมงใน
ชุมชนต้นแบบ มข. Smart fishery 

568,300.00 130,051.00 22.88 438,249.00 77.12 

  1.5 โครงการพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชน
ต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

600,000.00 352,415.00 58.74 247,585.00 41.26 

  1.6 Smart Health สุขภาพดี มสีุข ชุมชน
ต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

500,000.00 398,999.08 79.80 101,000.92 20.20 

รวม 4,572,600.00 3,288,586.54 71.92 1,284,013.46 28.08 

2.2 เงนิรายรับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 

1. พ้ืนท่ี ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000.00 258,612.95 32.33 541,387.05 67.67 

2. พ้ืนท่ี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000.00 347,950.00 43.49 452,050.00 56.51 

3. พ้ืนท่ี ต.โนนคอม อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 800,000.00 110,744.00 13.84 689,256.00 86.16 

4.พื้นที่ ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000.00 365,834.10 45.73 434,165.90 54.27 

5. พ้ืนท่ี ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000.00 165,566.00 20.70 634,434.00 79.30 

6. พ้ืนท่ี ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียงจ.ขอนแก่น 800,000.00 390,593.10 48.82 409,406.90 51.18 

7. พ้ืนท่ี ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000.00 223,938.20 27.99 576,061.80 72.01 

8. พ้ืนท่ี ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000.00 342,618.00 42.83 457,382.00 57.17 

9. พ้ืนท่ี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 800,000.00 220,796.00 27.60 579,204.00 72.40 

รวม 7,200,000.00  2,426,652.35 33.70 4,773,347.65 66.30 
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3. เงินรายได้ กองทุน 1 

3.1 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ  2 

ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2550 - 2563 จ านวน 1,865,571.18 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด3 

บาทสิบแปดสตางค์) 4 

3.2 เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 5 

ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2558-2563 จ านวน 32,784,622.18 (สามสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสอง6 

บาทสิบแปดสตางค์) เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 2,055,345.10 (สองล้านห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสตางค์) 7 

ปีงบประมาณ  
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

7,334,414.74 9,039,727.94 13,083,297.64 24,738,798.42 30,729,277.08 32,784,622.18 
งบประมาณเพ่ิมขึ้นต่อป ี 1,705,313.20 4,043,569.70 11,655,500.78 5,990,478.66 2,055,345.10 

  8 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 9 

 10 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 11 

เรื่องโดยย่อ :- ส านักบริการวิชาการ  ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 12 

สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference 13 

 14 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 15 

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 16 

 17 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 18 

 3.1 การบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ย้ายเป็นพนักงานเงินงบประมาณ19 

แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 

เรื่องโดยย่อ :- ตามบันทึกที่ อว 660201.1.4.1/ว1064 กองยุทธศาสตร์ เรื่อง แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย21 

งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 22 

2564  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวประชุ มครั้งที่ 6/2564 23 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือรองรับ24 

การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ผ่านความเห็นชอบ25 

จากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยให้รายงานผลการคัดเลือกไปยังกองทรัพยากรบุคคล ภายในเดือนธันวาคม 2564 26 

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   27 

  บัดนี้ ส านักบริการวิชาการ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาโดยใช้เงิน28 

รายได้  ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ครั้งที่ 3/2564 เมื่ อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  ตามประกาศ29 

ส านักฯ (ฉบับที่ 13/2564) เรื่อง การบริหารกรองอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ย้ายเป็นพนักงาน  30 



30 
 

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ให้นางสาวกรฎา พลเยี่ยม 1 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินแผ่นดิน   2 

   3 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และให้เสนอเรื่องเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้ง4 

ที่ 3/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป   5 
 6 

 3.2  เสนอชื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2564 7 

  อ้างบันทึกที่ อว 660102.1/ว 115 ลว 6 สิงหาคม 2564  สภาพนักงาน ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อ8 

บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดฯ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่ประชุม ปขมท. และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก9 

บริการวิชาการ ครั้งที่ 7/2564  มีมติเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ10 

ดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น โดยมีก าหนด11 

ส่ง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น    12 

  บัดนี้ ส านักบริการวิชาการ โดยงานบริหารและสื่อสารองค์กร ได้ด าเนินการเสนอช่อพร้อมส่งประวัติและ13 

ผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ตามบันทึกที่ อว 660206.2/794 ลว 29 กันยายน 14 

2564  เรื่อง เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจ าปี 2564  ดังนี้ 15 

ด้านบริการดีเด่น 

 

นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย 
อายุ  59  ปี   อายุการปฏิบัติงาน    35    ป ี
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง    
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     
สถานที่ท างาน  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
โทรศัพท ์ 08–30707083   E–mail    sboony@kku.ac.th     

ด้านบริการดีเด่น 

 

นายธวัช รัตนมนตร ี
อายุ  59  ปี   อายุการปฏิบัติงาน  32  ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 
สถานที่ท างาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร  084-7954040     E-mail : thawat@kku.ac.th  
 
 
 
 

mailto:sboony@kku.ac.th
mailto:thawat@kku.ac.th
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ด้านวิชาชีพดีเด่น 

 

นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล 
อายุ  45   ปี  อายุการปฏิบัติงาน   15   ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการแผนและสารสนเทศช านาญการ 
สถานที่ท างาน ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร  062-6919622    E-mail: patent@kku.ac.th 

ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น 

 

นาย/นาง/นางสาว     เสาวลกัษณ์  ราช า 
อายุ  44  ปี อายุการปฏิบัติงาน    11    ป ี
วุฒิการศึกษาสูงสุด     ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย    
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
สถานที่ท างาน  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
 โทรศัพท์  083-3737112   E–mail   sawwra@kku.ac.th     

 1 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 2 

 3 

  3.3 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อรับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 4 

  ตามหนังสือที่ อว 660201.1.4.2/ว 1012 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงาน5 

ตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) และในข้อ 2 “เสนอ โครงการเพื่อรับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 7 

(Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีก าหนดส่งภายใน8 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น บัดนี้ งานบริหารและสื่อสารองค์กร ได้ท าบันทึกแจ้งเวียนบุคลากร ผู้สนใจเสนอโครงการ  9 

เพ่ือรับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มีผู้ประสงค์ส่งโครงการ จ านวน  3  คน  ดังนี้  10 

mailto:patent@kku.ac.th
mailto:sawwra@kku.ac.th
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 1    2 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 5 

 4.1 การก าหนดจ านวนกรอบต าแหน่งสูงข้ึน และการเสนอบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง6 

สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยใช้กรอบต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 ที่ผ่านการ7 

ประเมินค่างานแล้ว 8 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม9 

ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาการก าหนดจ านวนกรอบต าแหน่งสูงขึ้น   และการประเมินค่างาน 10 

ที่จะก าหนดขึ้นใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2566 โดย ก.บ.ม. ได้มีมติและแนวทางในการด าเนินการ 11 

ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น   ดังนั้น  จึงเสนอเข้าวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบเวลาในการส่งผลงาน 12 

เข้าตีค่างาน   13 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ ให้การเจ้าหน้าที่ท าบันทึกแจ้งผู้มีคุณสมบัติครบ และประสงค์จะเสนอประเมินค่างานเพื่อ14 

ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับช านาญงาน โดยก าหนดระยะเวลา15 

ภายใน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคม  หากเลยก าหนดเวลาให้ถือว่าไม่ประสงค์เสนอ16 

ประเมินค่างานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

1 นำยประหยัด สืบเมืองซ้ำย นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบใบจัดหำพัสดุ ส ำนักบริกำรวิชำกำร

2 นำงสำวเสำวลักษณ์ รำช ำ นักวิชำกำรศึกษำ กำรสร้ำงสรรค์กระบวนกำรใหม่ด้ำนกำรบริกำร

วิชำกำรตำมรูปแบบสร้ำงสรรค์คุณค่ำธุรกิจคู่สังคม

 “CSV” Creating Shared Value กรณีศึกษำ 

ต ำบลวังสวำบ อ ำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น

3 นำยชนะชัย ฤทธ์ิทรงเมือง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป  โครงกำร พัฒนำงำนหัตถกรรมมรดกทำงภูมิ

ปัญญำและกำรผลิตผ้ำไหมมอดินแดง ชุมชน

ต้นแบบส ำนักบริกำรวิชำกำร  พ้ืนท่ี ต.ท่ำกระเสริม

 อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น

ล ำดับท่ี เสนอช่ือ ต ำแหน่ง ช่ือโครงกำร



33 
 

 4.2  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประจ าปี พ.ศ. 2564 1 

  อ้างถึงบันที่กที่ ที่ อว 660201.1.3.3/7160 ลว 21 กันยายน 2564 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล  2 

ศรีมอดินแดง ประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดให้มีรางวัล “ศรีมอดินแดง” ขึ้น เพ่ือเป็นการ 3 

ยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง ขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ประพฤติตนดี มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น  4 

และได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงใคร่ขอแจ้งให้ส่วนงาน 5 

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล โดยพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดท า6 

เป็นฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา โปรดแสดงเอกสารเชิงประจักษ์หรือสิ่งต่าง ๆ  7 

ที่เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ิมเติม เอกสารทั้งหมด นอกจากต้นฉบับแล้ว โปรดจัดส่งในรูปแบบไฟล์ ทางอีเมล์ไปที่  8 

lakksr@kku.ac.th  ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (โดยวิธีลับ) ตามประกาศ มข.ฉบับที่ 1912/2564 9 
   10 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ ใหเ้สนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลศรีมอดินแดง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 11 

 12 

ประเภท ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
6.1  รางวัลส าหรับบุคลากร 
      ประเภทวิชาการ 

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.2 รางวัลส าหรับบุคลากร 
      ประเภทสนับสนุน 

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติ
หลาย 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ
พิเศษ 

ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 13 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 14 

 ไม่มี 15 

 16 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 17 

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. 18 

 19 

 20 

       (นางวิภาดา  มีแวว) 21 

รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 22 

กรรมการและเลขานุการ 23 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 24 

 25 

(นางสาววรรณภา  สีดาพล) 26 

                นักวิชาการศึกษา  27 

               ผู้ช่วยเลขานุการ 28 

ผู้จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 29 
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