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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1 

1.1  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 

ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตรมาสแรก ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 22 กลยุทธ์ 4 

และ 42 โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้ 5 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 6 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 7 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)  8 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างส านักบริการวิชาการ ให้เป็นที่น่าท างาน (Best Place to Work) 9 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 10 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Project) 11 

 12 
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 1 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  2 

 3 
 4 

1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 5 

2565 6 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานผลการด าเนินงานตามการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่7 

ความเป็นเลิศ OKRs (Objective and Key Results) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสแรก รายละเอียดเป็น8 

ดังต่อไปนี้ 9 
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 มติ ที่ประชุมรับทราบ 4 
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1.3 รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2 

พ.ศ. 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  ดังนี้  3 

1. เงินรายได-้รายรับจากการให้บริการวิชาการ ส านักมีรายรับจ านวน 9,907,194.00 บาท และมีรายจ่าย ณ วันที่ 4 

31 มกราคม 2565 จ านวน 8,150,535.83 บาท คงเหลือ 1,756,658.17 บาท 5 

2. เงินรายได-้กองทุน ส านักมีเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 1,902,882.60 บาท และ6 

เงินกองทุนส ารอง จ านวน 33,084,849.36 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 7 

3. เงินรายได-้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล8 

แบบบูรณาการ (U2T) จ านวน 477,3347.65 บาท และโครงการที่ใช้เงินรายได้จากส านักงานอธิการบดี จ านวน 9 

875,370.00 บาท 10 

 11 

 12 

รวมรายจ่าย

2565
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ
 -โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 1,567,500.00   -เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าตอบแทน 8,640.00         317,820.00 0.00 13,400.00 339,860.00      

  -เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าใช้สอย 32,251.80       99,846.60 6,210.00 11,900.00 150,208.40      
  -เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าวัสดุ 0.00 132,311.00 46,750.00 0.00 179,061.00      

 -โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ 8,085,550.00    
ท างานกับหน่วยงานภายนอก   -เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าตอบแทน 0.00 0.00 4,418,889.00   0.00 4,418,889.00    

  -เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,297,692.00   1,150.00        1,298,842.00    
  -เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าวัสดุ 0.00 0.00 139,362.07     7,832.40        147,194.47      

  - ค่าตอบแทน 3,220.00         4,080.00        19,660.00      3,600.00        30,560.00        
  - ค่าใช้สอย 4,250.00         43,726.00      50,058.00      78,005.00      176,039.00      
  - ค่าวัสดุ 2,355.00         10,570.00      21,086.00      45,770.80      79,781.80        
  - ค่าสาธารณูปโภค 3,097.72         1,411.42        3,634.87        1,393.55        9,537.56          

1.2 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย 241,200.00      
(*ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง)  -  ค่าจ้างช่ัวคราว (8 คน* 4 เดือน) 108,880.00      108,880.00 108,880.00 108,880.00 435,520.00      

         *ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง 
   (จ่ายแล้วจาก ข้อ 1.2 จ านวน 4 เดือน)
 -   ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ต าแหน่ง
      (ส านักฯโอนให้มหาวิทยาลัยต้ังจ่าย
         จ านวน 12 เดือน ร้อยละ 50)
 -  บัญชีประมาณการหน้ีสินระยะยาวกองทุนส ารองเพ่ือผลประโยชน์
และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
   - เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 3,472.00        3,097.00 6,194.00 6,194.00 18,957.00        

   - เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของนายจ้าง 2,802.00         2,235.00 2,235.00 2,235.00 9,507.00          

- ค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- ค่าวัสดุ 1,450.00         1,650.00         1,400.00         30,069.00      34,569.00        
- ค่าสาธารณูปโภค 26,000.00       0.00 0.00 0.00 26,000.00        

  -ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 7,990.00        7,990.00         
7. โอนเข้ากองทุนสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 45,000.00      45,000.00        

1.3 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน 12,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงินรายได้                       (1) 9,907,194.00     รวมเงินรายจ่าย 879,138.12     745,727.02     6,142,150.94   383,519.75      8,150,535.83   

1,756,658.17    

รายจ่าย
 รายรับ 

20,100.00

0.00 0.00 0.00

20,100.00

2564

5. รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอ่ืน

6. งบลงทุน

คงเหลือ

 รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565

                    

662,619.60      

4 เดือน

 1. กิจกรรมการให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต

2. กิจกรรมการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก

3. งบด าเนินงาน

 4. งบบุคลากร

รายการ รายการ

1.เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ

80,400.00        20,100.00       

662,619.60      

20,100.00
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  4 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 

1.4  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับส านักบริการวิชาการ 7 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส านักบริการวิชาการ 8 

ได้จัดท าประกาศ/ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับส านักบริการวิชาการ ประกอบด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 2 ฉบับ 9 

และ ประกาศส านักบริการวิชาการ จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 10 

1. ประกาศ มข. ฉบับที ่1613/2564 เรื่องกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ 11 

2. ประกาศ มข. ฉบับที ่2149/2564 เรื่อง ค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสาร ส านักบริการวิชาการ 12 

3. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรส านักบริการวิชาการ 13 

4. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 14 

5. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมฯ 15 

6. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2564 16 

7. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2564 17 

8. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 17/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศ ส านักบริการวิชาการ 18 

9. ประกาศส านักฯ ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักบริการวิชาการ 19 

10. ประกาศส านักณ ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของส านักบริการวิชาการ 20 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานได้ตั้งข้อสังเกตว่ารายละเอียดในประกาศส านักฯ ฉบับท่ี 9/2564 เรื่อง 21 

หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรส านักบริการวิชาการ เกณฑ์การประเมินยังมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก เสนอ22 

ให้มีการปรับเปลี่ยนการประเมินที่เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

2. เงินรายได้ กองทุน
2.1 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ 1,902,882.60
2.2 เงินทุนส ารองสะสมคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31,181,966.76

รวมเงินรายได้เงินกองทุน (3) 33,084,849.36

รายการ จ านวนเงินกัน รายจ่าย ร้อยละ-รายจ่าย คงเหลือ ร้อยละ-คงเหลือ
3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 4,773,347.65 4,515,544.98 94.60 257,802.67 5.40
3.2 เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี 875,370.00 572,066.80 65.35 303,303.20 34.65

รวมเงินรายได้-เบิกจ่ายเหล่ือมปี (4) 2,508,822.42 1,229,148.55 48.99 1,279,673.87 51.01

3.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหล่ือมปี 2564
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการน าเสนอรายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ  ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  3 

เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี   4 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 5 

3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 6 

 7 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 8 

3.1 การปรับโครงสร้างส านักบริการวิชาการ 9 

  ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการน าเสนอที่ประชุม พิจารณาสืบเนื่องจากการประชุม10 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 วาระเพ่ือพิจารณาการปรับ11 

โครงสร้างส านักบริการวิชาการนั้น เนื่องจากทางส านักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดโครงสร้างภายในซึ่งยังไม่12 

สอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการส านักในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให้การปรับโครงสร้างของส านักมีความสอดคล้องกับ13 

แนวนโยบายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ส านักบริการวิชาการจึงได้เสนอ (ร่าง) การปรับโครงสร้างส านักบริการ14 

วิชาการใหม ่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 15 



11 
 

1 



12 
 

1 



13 
 

1 



14 
 

1 



15 
 

1 



16 
 

1 



17 
 

 1 

 2 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับโครงสร้างส านักบริการวิชาการตามที่เสนอ  3 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

4.1 การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปี2 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 3 

ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการหารือที่ประชุมว่าตามที่กองยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 4 

ได้ให้ส่วนงานมกีารจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปี5 

งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีก าหนดการส่งค าขอภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  จึงเสนอเข้าวาระที่ประชุมเพ่ือ6 

โปรดพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีความประสงค์จ้างต่อเนื่อง7 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 18 อัตรา โดยมีแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้ส านัก 8 อัตรา และเงินรายได้8 

ส านักงานอธิการบดี 10 อัตรา  9 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 10 

 11 

  12 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ยืนยันกรอบอัตราลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 13 

18 อัตรา 14 

 15 

 16 

 17 
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4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมส านักบริการ1 

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 

  ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการหารือที่ประชุมว่าเพ่ือให้การใช้ห้องประชุมส านักบริการวิชาการ 3 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัวและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส านักบริการวิชาการ 4 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น  ส านักบริการวิชาการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนกฎระเบียบส านักบริการวิชาการ 5 

ตามค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที ่26/2564 และได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เพ่ือ6 

ทบทวนและจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมส านัก7 

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกเลิกประกาศศูนย์บริการวิชาการ (ฉบับที่ 3/2544)  และได้เปรียบเทียบ8 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมกับคณะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้    9 

 10 

 11 
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 1 

 มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีการแก้ไข คือ ให้น าตารางอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ไปเป็นแนบ2 

ท้ายประกาศ  3 



22 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 1 

 ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมสรุปสาระส าคัญความว่า เนื่องจากคณะกรรมการ2 

ประจ าส านักบริการวิชาการมีการประชุมไม่บ่อยนัก ไตรมาสละครั้ง และวาระการประชุมก่อนหน้านี้เกือบทั้งหมดเป็นงาน3 

ประจ า ยังไม่มีงานเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการประจ ากับผู้บริหารของส านักจึงขอเชิญคณะกรรมการได้ร่วมแสดง5 

ความคิดเห็นในเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส านักบริการวิชาการใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาตลอด6 

ชีวิต การบริการวิชาการแก่สังคม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบ7 

อาหาร (Culinary Science and Technology) ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการร่างหลักสูตร  และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนจึง8 

ขอก าหนดแนวทางในการหารือเป็น 3 ขั้นตอน คือ What อะไรคือสิ่งต้องท า   Why ท าไมต้องท า How to จะท าอย่างไร 9 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และด าเนินการประชุมตามวาระอ่ืน ๆ ดังนี้  10 

 5.1 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 11 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานที่ประชุมทราบถึงบทบาทและแนวทางการด าเนินงานด้าน12 

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของส านักสรุปสาระส าคัญว่าตามที่ได้มีการปรึกษาร่วมกับอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย13 

การศึกษาและบริการวิชาการ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ส านัก14 

ได้รับการเสนอแนะให้เป็นหน่วยงานหน้าบ้าน (Front office) ในการประสานงานการจัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษา15 

ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวางแนวทางการด าเนินงานเป็น 2 แนวทาง คือ 16 

 (อะไร) 17 

 1.เป็นโชว์รูมหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 

 2.ร่วมกับคณะในการจัดท าหลักสูตรตั้งแต่ต้น และท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตร โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ19 

ของคณะ 20 

 (ท าไม) 21 

 1.ท าให้เกิดความสะดวก และเข้าถึงได้ง่ายส าหรับลูกค้าที่มีความสนใจในการเข้ามาตรวจสอบข้อมูลว่า22 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการเปิดหลักสูตรใดบ้าง  23 

 2.คณะต่าง ๆ สามารถจัดท าหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตได้โดยไม่ต้องไปลงทุนด้านการสนับสนุน ส านักจะ24 

อ านวยความสะดวกให้ในด้านต่าง ๆ ให้ เช่น การประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อ การใช้ห้องประชุม การท าธุรการต่าง ๆ 25 

รวมทั้งการรับสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเล็กที่ไม่มีความพร้อมในการท าหลักสูตรเองก็ไม่ต้องลงทุนเพ่ิมสามารถใช้26 

บริการที่ส านักได้ แตส่่วนงานที่มีความพร้อมอาจสามารถด าเนินการได้เองเลย  27 

 (อย่างไร) 28 

 1.การเป็นโชว์รูมให้กับส่วนงานอื่นที่มีความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรเอง ส านักท าหน้าที่เป็นหน้าบ้าน ลูกค้าของ29 

หลักสูตรจะประสานกับคณะเจ้าของหลักสูตรโดยตรง แต่ส าหรับคณะเล็กหรือคณะใหญ่ทีม่ีความประสงค์ร่วมท าหลักสูตร30 

กับส านัก ส านักจะรับผิดชอบงานด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  31 

  32 
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 หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สรุปสาระส าคัญ 1 

ดังนี้ 2 

 -เสนอให้มกีารสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 3 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภายนอกที่มีความพร้อมแต่ขาดองค์ประกอบบางอย่าง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 

หอการค้า เป็นต้น 5 

 - ควรมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Demand Side) ว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม 6 

แทนที่จะด าเนินการเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ยังคงเป็นรูปแบบที่ส านักอยากสอนหรืออบรมอะไร (Supply Side) 7 

ความต้องการนั้นอาจเป็นความต้องการที่เรามีอยู่แล้วหรือเป็นความต้องการที่มีวิสัยทัศน์ เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 8 

ซึ่งส่วนหนึ่งส านักได้ด าเนินการอยู่แล้ว หลักสูตรด้านนี้มีความต้องการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะคนดูแลผู้สูงอายุ (Elderly 9 

Care) ยังขาดแคลนมาก โดยส านักอาจไปร่วมมือกับศูนย์รัตนภา หรือศูนย์อื่น ๆ ที่เขาด าเนินการอยู่แล้ว แต่เราใช้10 

วิทยากรของเราเข้าไปเสริมความเข้มแข็ง หรือท าหลักสูตรให้มีความแตกต่าง หรือเหนือกว่าหลักสูตรที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือ11 

จะไปเสริมอย่างไรให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น แล้วท าการตลาดต่อเนื่อง อาจมีการจัดตั้งบริษัท Startup เพ่ือดูแลผู้สูงอายุขึ้น 12 

จุดส าคัญคือต้องมีการส ารวจตลาด เนื่องจากการจัดการศึกษาตลอดชีวิตก็เพ่ือ Upskill  Reskill หรือ New skill 13 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จ าเป็นคือต้องเข้าหาผู้ประกอบการก่อนว่ามีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านใดของพนักงาน หรือ14 

การท าหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตด้านการเกษตรก็จะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการและน ามา15 

ประเมินว่าเรามีความเชี่ยวชาญอะไร น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการท างาน และให้น าการส ารวจความต้องการของ16 

ตลาดมาก าหนดไว้ในส่วนของกลไกการท างาน (How to) ด้วย  17 

  -จัดท าการส ารวจตลาด (Market Survey) โดยใช้ดิจิทัล เชน่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ใช้โปรแกรม 18 

Qualtrics สามารถท าแบบส ารวจและประเมินผลได้ในตัวโปรแกรม และอีกรูปแบบให้จัดท าการส ารวจเป็นแบบเชิง19 

คุณภาพ (Qualitative Survey) เช่น ส ารวจภาคเอกชน หรือหอการค้าว่ามีความสนใจหลักสูตรแบบใด หาช่องทางการ20 

เข้าร่วมประชุมกับองค์กรด้านธุรกิจเพ่ือเสนอแนวคิดและหาความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การประชุมผู้น า 8 21 

องค์กรธุรกิจของจังหวัดขอนแก่นซึ่งประชุมทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน   22 

- หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตของส านักจะท าทั้งแบบ On site และ Online โดยในส่วนของหลักสูตรออนไลน์23 

จะอาศัยศักยภาพของ KKUX ไปก่อน เนื่องจากส านักยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของแพลทฟอร์มรองรับ 24 

- ส านักควรต้องท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หอการค้า น าเอาความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมา25 

ร่วมมือกันท าหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เรียนแล้วสามารถเอาไปใช้ได้จริง นอกจากนั้นส านักต้องมีการเตรียม26 

ความพร้อมของบุคลากรที่มีอยู่เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร น่าจะเป็นโอกาสของส านักเนื่องจากมีบุคลากรอยู่แล้ว  27 

- ส านักควรจะต้องมีการเน้น (Focus) ภารกิจที่ส าคัญ ท าในลักษณะของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 28 

Management) มีการจัดล าดับความส าคัญ ไม่ควรท าหลายเรื่องโดยไม่จ าเป็น ควรเน้นการจัดท าหลักสูตรที่สามารถสร้าง29 

แบรนด์ของส านัก เน้นจุดส าคัญในการสร้างส านักให้เป็นหน้าบ้าน (Front Office) ของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ30 

พัฒนาในปีต่อไปเพ่ือขยายผล โดยการด าเนินงานในส่วนนี้จะคณะที่เป็นทั้งคู่ความร่วมมือ และคู่แข่ง หรือบางส่วนงาน31 

อาจเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ความร่วมมือ ควรเลือกท าหลักสูตรที่ท าแล้วส าเร็จ ท าแล้วมีชื่อเสียง ท าให้คนรู้จักส านักบริการ32 
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วิชาการ ซึ่งส านักจะต้องมีการท าแผนในเรื่องนี้  เลือกท าบางหลักสูตรที่จะประสบผลส าเร็จ  อย่างกรณีของ1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการท าหลักสูตรออกมาแล้วเริ่มเป็นที่รู้จักของตลาด 2 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 3 

5.2 การบริการวิชาการแก่สังคม (Community Outreach) 4 

         ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการน าเสนอยุทธศาสตร์ในการท างานด้านบริการวิชาการสังคม 5 

(Community Outreach) ของส านักโดยผู้อ านวยการได้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสรุปสาระส าคัญว่าหลังจากที่รัฐบาล6 

ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดสรรงบประมาณในการบริการวิชาการสู่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยยกเลิกการ7 

จัดสรรงบประมาณด้านนี้ที่เคยจัดให้ปีละประมาณ 20 ล้านบาท ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับ8 

ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยส านักจึงได้วางแนวทางในการจัดท าโครงการเพ่ือหา9 

แหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ยื่นของงบประมาณ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบจากหน่วยบริหารและ10 

จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ธนาคารออมสิน ฯลฯ โดยได้มอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน11 

จัดเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการไว้ล่วงหน้าเพ่ือน าเสนองานให้ทันเวลา 12 

เนื่องจากหลายครั้งแหล่งทุนมีการก าหนดเวลาส่งข้อเสนอโครงการแบบเร่งด่วน ร่วมเจรจากับหน่วยงานที่ให้ทุนต่าง ๆ 13 

เพ่ือทราบแนวทางในการด าเนินการในปีต่อไป 14 

 โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 15 

 - เนื่องจากที่ผ่านมาการให้เสนอโครงการส่งมาแบบกระชั้น มีจ านวนมาก ท าให้พบปัญหาทั้งเสนอโครงการไม่ทัน 16 

และไม่มีคนท า ท าให้โอกาสได้รับงานน้อยลง มีประสบการณ์ร่วมท างานกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง17 

ประสบผลส าเร็จมากในการได้รับการพิจารณาโครงการ มีการจัดท าแผนทั้งปี  อยากให้ส านักบริการวิชาการเป็นตัวแทน18 

มหาวิทยาลัยในการยื่นเสนอโครงการบริการวิชาการระดับชาติ ให้รวบรวมโครงการทั้งหมดที่ส่งมาทั้งปี หรือย้อนไปในปี19 

ก่อน ๆ ที่เราส่งโครงการไม่ทัน รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่มีการจ้างที่ปรึกษามาท าการวิเคราะห์ว่าโครงการใดที่ตรงกับ20 

ความเชี่ยวชาญของเรา และมีโอกาสความเป็นไปได้ โดยที่ผ่านมาลักษณะของโครงการที่เวียนมาก็จะมี 2 ลักษณะ คือ มี21 

เจ้าภาพอยู่แล้ว และส่งมาเพ่ือเปิดรับข้อเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยยังไม่มีเจ้าภาพ ต้องจัดทีมที่รับผิดชอบในการ22 

จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) แล้วจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ (Proposal) ไว้ 23 

โดยแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาการบริหารและการจัดการก็ดึงทีมจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นต้น อีก24 

อย่างคือต้องมีมาตรการเชิงรุก โดยไปคุยกับหน่วยงานที่ให้ทุนซึ่งจะท าให้ได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าและน ามาวางแผนในการ25 

ด าเนินงานเตรียมข้อเสนอไว้รอและสอดคล้องกับทุนที่จะให้ ถ้าส านักสามารถด าเนินการตามนี้ได้ทุกส่วนงานก็จะ26 

สนับสนุน และมีโอกาสที่จะได้ท างานร่วมกัน 27 

 - ส านักบริการวิชาการมีความถนัดในการประสานงานเพ่ือดึงเอาความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ นักวิจัย ใน28 

มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายความร่วมมือภายนอกไปบริการวิชาการสู่สั งคม อย่างกรณีของโครงการ 29 

U2T ใน 9 พ้ืนที่ที่ส านักรับผิดชอบก็มีการเชิญอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสาธารณสุข ฯลฯ ร่วมใน30 

การด าเนินโครงการ ดังนั้นยุทธศาสตร์ของส านักก็จะอยู่ในลักษณะของการท างานร่วมกับคณะและส่วนงานใน31 
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มหาวิทยาลัยโดยเป็นผู้จัดท าร่างข้อเสนอโครงการของบประมาณจากแหล่งทุนแล้วเชิญคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ มาร่วม1 

ในการท างาน โดยปัจจุบันคณาจารย์ที่ร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าวิทยากร 2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science 5 

and Technology) 6 

 ประธานฯ ให้ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการรายงานความคืบหน้าของการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 7 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร (Culinary Science and Technology) สรุปสาระส าคัญว่า8 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 2 ชุด คือ กรรมการ9 

ด าเนินงาน และกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรซึ่งมี อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ศรัทธาทิพย์ เป็นประธานกรรมการ และ10 

เนื่องจากบุคลากรของส านักยังขาดประสบการณ์ในการจัดท าหลักสูตรจึงได้เชิญทั้งอาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ฯ และ ผศ.11 

น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดท า12 

หลักสูตร รวมทั้งมีการประชุมร่วมจัดท าร่าง มคอ. 2 กับ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ศรัทธาทิพย์ อีกครั้งหนึ่ง แล้วมีการจัดส่ง13 

ร่าง มคอ. 2 ที่ได้ให้คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรได้พิจารณา หากการพิจาณราร่างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะ14 

น าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรต่อไป 15 

 หลังจากนั้นประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัย มีสาระส าคัญว่าเป็น16 

หลักสูตร Multidisciplinary หรือ สหสาขาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้วางแผนให้เป็นหลักสูตรที่มี Program Manager โดย17 

ให้ส านักบริการวิชาการเป็นผู้บริหารหลักสูตร ในอนาคตเมื่อมีการจัดการศึกษาที่เป็น Degree แล้ว  18 

มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนส านักให้เป็น College of Art and Science เพ่ือจัดท าหลักหลักสูตรที่มีท้ัง Art and Science ซ่ึง19 

ทางคณะเทคโนโลยีโดยคณบดีท่านปัจจุบันพร้อมที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วม หลักสูตรนี้จะเน้นทางการผสมผสาน20 

ระหว่าง Art and Science หมายถึงการท าให้อาหารมีความอร่อย และสวยงามดูน่ารับประทาน จึงจะถือว่าประสบ21 

ความส าเร็จและขายได้ รวมถึงการที่ศิษย์เก่าของคณะทีเ่ป็นเชฟระดับโลกก็ยินดีที่จะมาช่วยสนับสนุนหลักสูตรนี้  22 

 หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 23 

- คณะเทคโนโลยีได้ประสานกับศิษย์เก่า 3-4 ท่าน  เพ่ือให้เกิดหลักสูตรนี้โดยเร็ว โดยเน้นวา่จะเลือกจ าเพาะ24 

เจาะจงว่าจะให้เป็นเชฟอาหารต่างประเทศ หรืออาหารไทย หรือของหวานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจัดท าหลักสูตร25 

โดยทางคณะได้ประสานกับศิษย์เก่าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีศิษย์เก่าที่ท างานในประเทศจ านวนหนึ่งที่สนใจร่วมงาน26 

กับหลักสูตร เพ่ือช่วยสนับสนุนด้านเชิงปฏิบัติการ 27 

- Culinary Science เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี สอนแบบ Onsite โดยให้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดย 28 

Center of Lifelong Education โดยมีผู้อ านวยการศูนย์เป็นผู้บริหารจัดการ  29 

- ส านักควรจะต้องจัดให้มี Timeline (Gantt Chart) ให้ชัดเจนในการด าเนินการหลักสูตรซึ่งต้องผ่าน30 

คณะกรรมการกลั่นกรอง  เนื่องจากมีข้ันตอนที่ต้องผ่านหลายขั้นตอน และเพ่ือที่จะให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการรับ31 
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นักศึกษาในปีการศึกษา 2566  เพ่ือให้มีการเตรียมการในเรื่องของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเตรียมบุคลากร ฯลฯ 1 

รวมถึงควรมีการท า Timeline ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้วย 2 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 5 

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

                      ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 7 

                                           กรรมการและเลขานุการ 8 

 9 

                   (นางวิภาดา  มีแวว) 10 

     รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 11 

                     ผูช้่วยเลขานุการ 12 

    ผู้จดบันทึกและจัดท า (ร่าง) รายงานการประชุม 13 
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