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1 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ 
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

ประธานกรรมการ  

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

3 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

4 นายธวัช รัตนมนตร ี
     ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

5 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

6 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ 

กรรมการ 

7 นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ 
รักษาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

8 นางวิภาดา มีแวว 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 

9 นางสาววรรณภา สีดาพล  
นักวิชาการศึกษา 

 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 10 
 11 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 งานบริการวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้     13 

 1.1.1 การศึกต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 14 

 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการด าเนินทั้งสิ้น15 

จ านวน 4 หลักสูตร  และหลักสูตรผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมง  มีก าหนดจัดอบรมระหว่าง16 

วันที่ 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าอบรมจ านวนทั้งสิ้น 40 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 17 



2 
 

 1 

ผลการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการ 2 

เพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรจ านวน 27 คน  3 

สมัครเข้าทดสอบ จ านวน 24 คน  ผ่านการทดสอบจ านวน 21 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5  4 

 5 

1.1.2 โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนา6 

ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 7 

- ที่ปรึกษาลงพื้นที่แนะน าเชิงลึกและติดตามการจัดท างานต้นแบบกับผู้ประกอบการ  8 

- จัดกิจกรรมเวทีน าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมบายาสิตา มีผู้ร่วม9 

กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 82 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ปรึกษา และ10 

ผู้ประกอบการ จ านวน 40 คน  และผู้ประกอบการเข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จ านวน 42  11 

- จัดกิจกรรม “งานแสดงสินค้า เอ้ินมา Buy สไตล์อีสาน ชม ช็อป” โดยความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริม 12 

อุตสาหกรรมภาคที่ 4 , 5 , 6 และ 7  ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสาน 13 

สู่สากล มีก าหนดการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี จังหวัด14 

อุดรธานี  15 

- มีก าหนดส่งรายงานงวดสุดท้ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ค่าจ้างด าเนินการจ านวน 2,460,000 บาท 16 

เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นจ านวน เงินทั้งสิ้น 1,722,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็น 17 

ร้อยละ 70  18 

1.1.3 แผนการด าเนินการในไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 19 

- จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์เนื้อหาและสื่อออนไลน์เชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ประกอบการ  (Online 20 

Commercial Contents and Media Creation for Entrepreneurs)  โดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 21 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีก าหนดการจัดการอบรมในวันที่ 30 22 

พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ผู้สมัครเข้ารับการอบรม จ านวน  120 คน เป็นการจัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting 23 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 24 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

  งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงาน  2 

 1.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 3 

4 

5 

6 
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1 

 2 

 3 

 1.2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T  4 

รายละเอียดต่อไปนี้ 5 



5 
 

1 

2 
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1 

2 
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1 

 2 

 3 

 1.2.3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T 4 

 5 

 6 
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 1.2.4 โครงการความร่วมมือกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  1 

  ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ภูเรือ รีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย โดยได้รับงบประมาณ2 

จากงบประมาณของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 340,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มีผู้เข้าร่วม3 

โครงการ จ านวน 35 คน แบ่งออกเป็น คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 23 คน  ผู้บริหาร 4 

บุคลากร ส านักบริการวิชาการ และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 12 คน 5 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริหารและสื่อสารองค์กร  8 

   งานบริหารและสื่อสารองค์กร รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 9 

1) ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  10 

2) ประชุมบุคลากร ประจ าเดือนตุลาคม 2564  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 11 

3) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 

4) รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส านักบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 

5) รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 

6) อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนผลงานวิเคราะห์"   15 

สาระส าคัญ : ส านักบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และการเขียนผลงาน16 

วิเคราะห์” ให้กับบุคลากรส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 17 

โดยวิทยากร  นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ ต าแหน่งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  18 

และนายอภิสิทธิ์  คุณวรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ 19 

เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรส านักบริการ20 

วิชาการ  21 

7) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2243/2564) เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความ22 

เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 

สาระส าคัญ : อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2243/2564) ตาม ข้อ 5 ของประกาศนั้น จ านวน24 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งก าหนดความเหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการ25 

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานอย่างน้อยหนึ่งคน และ26 

วาระการด ารงต าแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 4 ปี  และให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และบุคลากร27 

ด าเนินการโดยอิงกับมาตฐาน COSO ERM 2017 ซึ่งอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงใน 4 ด้าน ได้แก่ 28 

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 29 

(2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 30 

(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 31 

(4) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Compliance Risk) 32 

เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ส านักบริการวิชาการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก 2 ท่าน 33 

ได้แก่ ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี  และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  34 

https://meeting.kku.ac.th/meeting/2727
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31762?mt=2768
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31249?mt=2768
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31012?mt=2768
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31041?mt=2768
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31741?mt=2768
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31309?mt=2768
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/31309?mt=2768
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 1.3.1 ค าสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1 

  ค าสั่งส านักบริการวิชาการ จ านวน 24 ค าสั่ง 2 

1) ค าสั่งส านักฯ ที่ 35/64 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ-จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปี 2564 3 

2) ค าสั่งส านักฯ ที่ 36/2564 เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า4 

หลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณาการข้ามศาสตร์" 5 

3) ค าสั่งส านักฯ ที่ 37/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 6 

4) ค าสั่งส านักฯ ที่ 38/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น 7 

5) ค าสั่งส านักฯ ที่ 39/2564 เรื่องให้บุคลากรส านกบริการวิชากาเข้าอบรม "การจัดท าหลักสูตรการศึกษา8 

ตลอดชีวิต" 9 

6) ค าสั่งส านักฯ ที่ 40/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตสื่อสารเสนเทศ (Production House)  10 

ส านักบริการวิชาการ 11 

7) ค าสั่งส านักฯ ที่ 41/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2565 12 

8) ค าสั่งส านักฯ ที่ 42/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการให้บริการด้านดิจิทัล 13 

9) ค าสั่งส านักฯ ที่ 43/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการจ้างเหมางาน-โครงการ-U2T 14 

10) ค าสั่งส านักฯ ที่ 44/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักบริการวิชาการ 15 

ประจ าปี 2564 16 

11) ค าสั่งส านักน ที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั่งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีส านักบริการวิชาการ ประจ าปี17 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 18 

12) ค าสั่งส านักฯ ที่ 46/2564 เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประชาสัมพันธ์19 

ส าหรับองค์กรฯ 20 

13) ค าสั่งส านักฯ ที่ 47/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 21 

2565 22 

14) ค าสั่งส านักฯ ที่ 48/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับองค์กรที่ดี ส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2565 23 

15) ค าสั่งส านักฯ ที่ 49/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ 24 

16) ค าสั่งส านักฯ ที 50/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 

2564 26 

17) ค าสั่งส านักฯ ที่ 51/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต 27 

18) ค าสั่งส านักฯ ที่ 52/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก 28 

19) ค าสั่งส านักฯ ที่ 53/2564 เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 32 ปี ส านักบริการวิชาการ 29 

20) ค าสั่งส านักฯ ที่ 54/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมครบรอบ 32 ปี ส านักบริการวิชาการ 30 

21) ค าสั่งส านักฯ ที่ 56/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ช ารุด 2564 31 

22) ค าสั่งส านักฯ ที่ 59/2564  เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 32 

23) ค าสั่งส านักฯ ที่ 60/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง33 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 34 
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24) ค าสั่งส านักฯ ที่ 61/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการใช้งานเครื่องพิมพ์1 

เอกสารส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 2 

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ฉบับ 3 

1) ประกาศ มข. (ฉบับที่ 1613/2564) เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ 4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 

2) ประกาศ มข. (ฉบับที่ 2149/2564) เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสาร 6 

ส านักบริการวิชาการ 7 

ประกาศส านักบริการวิชาการ จ านวน 1 ฉบับ 8 

1) ประกาศส านักฯ (ฉบับที่ 14/2564)  เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ9 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 10 

 1.3.2 การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564 11 

สาระส าคัญ : อ้างถึงบันทึกที่ อว 8128/7185 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  12 

เรื่องขอเชิญเป็นศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1/1  บันทึกที่อว 8128/3517 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 13 

เรื่อง ยืนยันการเป็นศูนย์สอบ โดยมีจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 33,709 คน 170 บาท/คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,730,530 บาท (ห้า14 

ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) และมีก าหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 แบ่งการสอบเป็น 2 15 

รอบ คือ รอบเช้าเวลา 09.00-11.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. จึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงานของ16 

คณะกรรมการอ านวยการกลาง ดังนี้ 17 

1) อธิการบดลีงนามอนุมัติการจัดสอบ ตามบันทึกที่ อว 660206.2/1211 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 18 

2) ท าหนังสือมอบอ านาจจากอธิการบดี เป็น ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 19 

3) ยืนยันสนามสอบ จ านวน 23 สนามสอบ ประกอบด้วย 20 

4) ขออนุมัติจัดสอบและงบประมาณ 21 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)  

9. โรงเรียนน้ าพองศึกษา  17. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)  

10. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  18. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  11. โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5)  19. โรงเรียนเมืองมหาสารคาม 

4. โรงเรียนกัลยาณวัตร  12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา 20. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

5. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 13. โรงเรียนชุมแพศึกษา 21. โรงเรียนผดุงนารี 
6. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 14. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 22. โรงเรีนบรบือวิทยาคาร 

7. โรงเรียนนครขอนแก่น 15. โรงเรียนอนุกูลนารี 23. โรงเรียนบรบือ 

8. โรงเรียนขามแก่นนคร 16. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  
5) ประสานสนามสอบขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการประจ าสนามสอบ 22 

6) เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ  23 

7) ประชุมกับจังหวัดขอนแก่น และประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  24 
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8) งบประมาณด าเนินการ 1 

 2 

 3 
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 1 

 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 5 

 6 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4  รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ 1 

สาระส าคัญ : รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ข้อมูล ณ วันที่  30 2 

พฤศจิกายน 2564  รายละเอียดงบประมาณทุกหมวด (รายรับ-รายจ่าย) ส านักบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 

- เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 4 

- เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน 5 

- เงินรายได้กองทุน 6 

- เงินรายได-้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 7 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 1 

เรื่องโดยย่อ :- ส านักบริการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2 

2564  เวลา 09.30 น เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ  3 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการครั้ง4 

ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564  โดยไม่มีการแก้ไข 5 

 6 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 7 

3.1 เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายใน ส านักบริการวิชาการ 8 

เรื่องโดยย่อ :- ตามที่ส านักบริการวิชาการ เสนอเรื่องการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในส านักบริการวิชาการ 9 

เข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564   ณ ห้องประชุม10 

กาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี  มติ ที่ประชุมหลังจากที่ได้มีการแสดงความคิดเห็น 11 

กันกว้างขวางแล้ว  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ส านักบริการวิชาการปรับโครงสร้างตามข้อเสนอแนะ  12 

ของกรรมการ ดังนี้ 13 

1.  ให้มีการควบรวมภารกิจด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Section of Lifelong Education) และการจัด14 

การศึกษาหลักสูตรปกติใหม่ (New Normal Education) รวมเป็นงานเดียว   15 

2.  งานบูรณาการศาสตร์ (Section of Integrated Science) ให้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับการบริการวิชาการแก่16 

สังคม เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของส านักบริการวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงด้านการบริการวิชาการให้กับส านักบริการวิชาการ 17 

และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด 18 

3.  ควรจัดให้มีงานที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความโดดเด่น  19 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

3.2 การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  22 

     ประจ าปี 2564 23 

เรื่องโดยย่อ :- ตามบันทึกที่ อว 660201.1.4.1/ว1064 กองยุทธศาสตร์ เรื่อง แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย24 

งบประมาณแผ่นดินเพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 

2564  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 26 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน   เพ่ือรองรับ27 

การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน มหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก28 

คณะกรรมการประจ าส่วนงานเรียบร้อยแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือออกค าสั่งและยุบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 29 

โดยใช้เงินรายได้นั้นทันที โดยมีผลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลการคัดเลือกไปยังกองทรัพยากรบุคคล 30 

ภายในเดือนธันวาคม 2564 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  31 

และในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงาน32 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ได้มีมติให้ออกประกาศหลักเกณฑ์ตามประกาศส านัก (ฉบับที่ 13/2564)  33 

เรื่อง การบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ย้ายเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน  จากการ34 
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ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางสาวกรฎา พลเยี่ยม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  1 

ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน   โดยให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ   2 

ครั้งที่ 3/2564  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 3 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 4 

 5 

3.3 ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” ประจ าปี 2564 6 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงบันทึกที่ อว 660206.2/896 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศรีมอ 7 

ดินแดง ประจ าปี 2564 และอ้างถึงประกาศ มข. (ฉบับที่ 2244/2564) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เรื่อง ผลการ8 

คัดเลือกบุคคลดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัล"ศรีมอดินแดง" ประจ าปี 2564 บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกตามค าสั่ง มข. 9 

ที่ 8645/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการคัดเลือกแล้วปรากฎว่า ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ได้รบการ10 

คัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล "ศรีมอดินแดง" ประจ าปี 2564   ดังรายชื่อต่อไปนี้ 11 

1. บุคคลประเภทวิชาการ  ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง สังกัดคณะเทคโนโลยี 12 

2. บุคลากรประเภทสนับสนุน นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย สังกัดส านักบริการวิชาการ 13 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล "ศรีมอดินแดง" ประจ าปี 2564 14 
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 1 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดีกับนายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษากองบริหารงานส านัก2 

บริการวิชาการ  โดยจะมีพิธีแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการในงานสถาปนา ครบรอบ 32 ปี ส านักบริการวิชาการ 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 



23 
 

3.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณาการข้ามศาสตร์" 1 

เรื่องโดยย่อ :- สืบเนื่องจากการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส านักบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าหลักสูตรแนวใหม่ สู่การบูรณการข้ามศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  ดังนั้น  3 

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใคร่ขอสรุปประเด็นส าคัญจากการอบรม ดังนี้ 4 

 5 

 6 

 7 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  8 

 9 

 10 

 11 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงบันทึกที่ สศบม.ว0171/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อม2 

ผลงาน  ตามที่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลที่เป็นศิษย์เก่า3 

ดีเด่น โดยมีก าหนดส่งภายในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 จึงเสนอเข้าวาระที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อชื่อศิษย์เก่า4 

ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล 5 

 มติ  ที่ประชุม เห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6 

ที่เป็นศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7 

 8 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 9 

 ไม่มี 10 

 11 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 12 

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกรท์ี่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 13 

 14 

 15 

       (นางวิภาดา  มีแวว) 16 

รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 17 

กรรมการและเลขานุการ 18 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 19 

 20 

 21 

 22 

(นางสาววรรณภา  สีดาพล) 23 

                นักวิชาการศึกษา  24 

               ผู้ช่วยเลขานุการ 25 

ผู้จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 26 
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