
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 
รายชื่อผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารยไ์มตรี อินทร์ประสิทธิ์    ประธานกรรมการ  
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านกับริการวิชาการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล   รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษาและบริการวชิาการ 
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

๓. นายธวชั รัตนมนตรี      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

๔. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย     กรรมการ 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

๕. นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย     กรรมการ 
รักษาการหัวหน้างานบริการวชิาการ 

๖. นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์      กรรมการ 
รักษาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นางวิภาดา มีแวว       กรรมการและเลขานุการ 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐ น. 
 ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
๑.๑ รายงานผลการด าเนินการ งานบริการวิชาการ 
เรื่องโดยย่อ :- งานบริการวิชาการ ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 แผนการให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 
       ๑.๑.๑  แผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน ๘ 
หลักสูตร  และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบ าบัด จ านวน ๒ หลักสูตรในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
  - การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน ๘ หลักสูตร 

๑. หลักสูตร “สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาลดา้น Clinical Supervision” รุ่นที่ ๑๐  
๒. หลักสูตร “การพัฒนาการบันทกึทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ ๑๔                                                                                                  
๓. หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชพี” รุ่นที่ ๗ 
๔. หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลส าหรับพยาบาลวชิาชีพ”รุ่นที่ ๑ 
๕. หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๒๘  
๖. หลักสูตร “เพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองคก์รพยาบาล”รุ่นที่ ๑  
๗. หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ ๖  



๘. หลักสูตร “การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินส าหรับผูป้่วยเร้ือรัง เบาหวาน  ความดันโลหติสูง ไตวาย 
โรคหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ ๑๔  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม ๖ กรุงเทพมหานคร   

        - หลักสูตรอบรมเชิงปฏบิัติการทางกายภาพบ าบดั จ านวน ๒ หลักสูตร 
๑. หลักสูตร “กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept” รุ่นที่ ๒ 
๒. หลักสูตร “กายภาพบ าบัดในภาวะหลังหลวม (Physical Therapy in Lumbar Instability)”   

รุ่นที่ ๑  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม ๖ กรุงเทพมหานคร   
๑.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ (Mooc) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) 

(Re-skill) กระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อเพิ่มทักษะในอนาคต (Future Skill) และ (Up-skill) กระบวนการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะในการท างานเพื่อเพิ่มวิทยะฐานะ 

๑. การบริการจัดการการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย  
๒. การเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คัดแยกผู้ป่วยและเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน  
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น ายุคใหม่สู่องค์กรแห่งความประทับใจของประชาชน  
๔. การพัฒนาบุคลิกภาพผู้ประกอบการยุคใหม่สู่ตลาดออนไลน์ 
๕. เทคนิคการปลูกใบบัวบกอินทรีย์ เพื่อผลิตเวชส าอาง มข. 
๖. ประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย (certificate of early childhood care) 
๗. หลักสูตร Daycare internship ฝึกปฏิบัติการดูแลเด็ก 
๘. ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (English for Career Development) 
๙. การเตรียมพร้อมและด าเนินการด้านเอกสารเพื่อไปท างานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในต่างประเทศ 

  มติที่ประชุมรับทราบ 
      
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เรื่องโดยย่อ :- งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ งานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑. การประชุมเพื่อรับทราบตัวชีว้ัดตามข้อตกลงการปฏิบัตงิานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

๒. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

๓. การจัดท ารายงานประจ าปสี านกับริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๔. การประชุมหารือและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ 

(Flagship) ประจ าปี ๒๕๖๔ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
๕. การประเมินผลการด าเนนิการจดัอบรมของส านักบริการวชิาการ   

๑.๒.๒ งานด้านบริการวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก  
๑. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๓ 
   

 มติที่ประชุมรับทราบ 
  
  
 
 



๑.๓  รายงานผลการด าเนินงาน งานบริหารและสื่อสารองค์กร  
เรื่องโดยย่อ :- งานบริหารและสื่อสารองค์กร ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้

๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ Benchmarking กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)” ระหว่าง ส านักบริการวิชาการ สถาบันการสอน
วิชาศึกษาทั่วไป และสถาบันภาษา เพื่อน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  

๓. จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบัน
อุดม ศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

๔. การสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
  ๔.๑ เอกสารการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึง บันทึกที่ อว ๖๖๐๒๐๓/๑๔๐  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง ส่งเอกสารการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ตามค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ 
ส านักบริการวริชาการ ได้ประกาศก าหนดการสรรหา และส่งเอกสาร พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในการเสนอชื่อมา  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยก าหนดวันเสนอชื่อในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
บัดนี้ งานบริหารและสื่อสารองค์กร ได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
ของส านักบริการวชิาการ จ านวน ๑๗ คน เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๔.๒ การเลือกวิธีเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ อว ๖๖๐๒๐๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
การสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  ตามที่จะมีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการสรร
หาฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๕๕/๒๕๖๔ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีมติให้ส่วนงานที่จะด าเนินการสรรหา พิจารณา

เลือกวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  ๑) เสนอชื่อโดยวิธี
หย่อนบัตร  ๒) เสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา  : การเลือกวิธีเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
เลือกการเสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล   
     บัดนี้   ฝ่ายเลขานุการได้ท าบันทึกแจ้งผลการพิจารณาไปถึง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔   

 มติที่ประชุมรับทราบ 
  
 

 
 
 
 
 



๑.๔ รายงานสถานะทางการเงนิส านักบริการวิชาการ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓   
เรื่องโดยย่อ :-  
 รายงานสถานะทางการเงิน ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ประกอบด้วย 

๑. งบประมาณเงินรายได ้
  ๑.๑ เงินรายได้ส านักงานอธิการบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนงบประมาณตัง้จ่ายที ่    
               ส านักบริการวิชาการ (เงินกันเหลื่อมปี) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ขออนุมัติ

ยังไม่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

คงเหลือ 

๑ โครงการ การจัดท าบัญชีฟาร์ม พื้นที่บา้นโต้น ๗๑,๔๔๐ - - ๗๑,๔๔๐ 

๒ โครงการ การสร้างปราชญ์ภูมปิญัญาศิลา พื้นที่ศลิา ๑๑๓,๐๐๐ - ๑๐๑,๔๕๐ ๑๑,๕๕๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๔๔๐ - ๑๐๑,๔๕๐ ๘๒,๙๙๐ 

 
 ๑.๒   เงินรายได้ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ร้อยละ
ของเงิน
ที่ใช้ไป 

 คงเหลือ  

 ร้อยละ
ของเงิน

เหลือจ่าย
สุทธิ  

๑.เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี  (๔,๕๗๒,๖๐๐ บาท)  

  ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๙๐๔,๓๐๐.๐๐    ๕๖๙,๔๓๑.๘๑ ๒๙.๙๐   ๑,๓๓๔,๘๖๘.๑๙ ๗๐.๑๐ 
  ๑.๒ โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินคา้ผลิตภัณฑช์ุมชน 
ต าบลต้นแบบ 

  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐            -    -        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐  

  ๑.๓ โครงการพัฒนาเสน้ทาง
ท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐             -    -        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐  

  ๑.๔ โครงการพัฒนารปูแบบการ
ประมงในชุมชนต้นแบบ มข. 
Smart fishery 

  ๕๖๘,๓๐๐.๐๐              -         -        ๕๖๘,๓๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐  

  ๑.๕ โครงการพัฒนางาน
หัตถกรรมในชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐           -    -        ๖๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐  

  ๑.๖ Smart Health สุขภาพดี 
มีสุข ชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐            -    -        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐  

รวม ๔,๕๗๒,๖๐๐.๐๐  ๕๖๙,๔๓๑.๘๑ ๑๒.๔๕   ๔,๐๐๓,๑๖๘.๑๙ ๘๗.๕๕ 
 
 



 ๑.๓   โครงการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายฝ่ายการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

รายการ งบประมาณ  คงเหลือ  
 ร้อยละของเงิน
เหลือจ่ายสุทธิ  

ขออนุมัติหลักการ 
 แต่ยังไม่เบิกจ่าย 

๑. โครงการ Benchmarking 
กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลก 
เปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) 

 ๑๙๙,๖๐๐.๐๐  ๑๙๙,๖๐๐.๐๐   ๑๐๐.๐๐  ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ 

รวม ๑๙๙,๖๐๐.๐๐  ๑๙๙,๖๐๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ 

 
๒. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บรกิาร
วิชาการเพื่อสร้างรายได้           

 รายรับ  

หักกองทุนรวม๕% 

รวมรายจ่าย คงเหลือ 
ค่าสาธารณูปโภค

๕% 

ทุนส ารอง๕% 

๑. สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล 
 รุ่นที่ ๙ 

๒๐๘,๐๐๐.๐๐   ๓๑,๒๐๐.๐๐  ๑๕๘,๒๕๖.๐๐   ๑๘,๕๔๔.๐๐  

๒. การพัฒนาการบันทึกทางการ
พยาบาล รุ่นที่ ๑๓ 

๓๕๒,๐๐๐.๐๐   ๕๒,๘๐๐.๐๐  ๒๖๕,๘๕๓.๒๔   ๓๓,๓๔๖.๗๖  

๓. การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับ
พยาบาลวชิาชีพ รุ่น ๖ 

๒๓๖,๐๐๐.๐๐   ๓๕,๔๐๐.๐๐  ๑๔๔,๙๕๓.๐๐   ๕๕,๖๔๗.๐๐  

๔. กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล 
ให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒๗ 

๓๑๖,๐๐๐.๐๐   ๔๗,๔๐๐.๐๐  ๑๙๕,๒๗๙.๕๕   ๗๓,๓๒๐.๔๕  

๕. Risk Management การบรหิาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล 
 รุ่นที่ ๕   

๑๙๒,๐๐๐.๐๐   ๒๘,๘๐๐.๐๐  ๑๔๘,๗๐๐.๐๐   ๑๔,๕๐๐.๐๐  

๖.กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสือ่ม : 
Modified Maitland Concept รุ่นที่ ๑ 

๒๐๔,๐๐๐.๐๐   ๓๐,๖๐๐.๐๐  ๑๕๔,๓๘๑.๐๐   ๑๙,๐๑๙.๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๘,๐๐๐.๐๐   ๒๒๖,๒๐๐.๐๐   ๑,๐๖๗,๔๒๒.๗๙  ๒๑๔,๓๗๗.๒๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสทิธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 ๒.๒ เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ 
     ยอดยกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๘๒๘,๙๙๑.๓๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) 

๒.๓ เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณ  

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๕,๘๖๓,๕๗๒.๑๘ ๗,๓๓๔,๔๑๔.๗๔ ๙,๐๓๙,๗๒๗.๙๔ ๑๓,๐๘๓,๒๙๗.๖๔ ๒๔,๗๓๘,๗๙๘.๔๒ ๓๐,๗๒๙,๒๗๗.๐๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการออมสินยุวพัฒน ์ = 400,000 บาท 400,000.00      260,290.00          139,710.00           0

2. โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ คบอ. 79,595.00        87,790.00            8,195.00-              0
รวม 479,595.00      348,080.00          131,515.00          -                    

คงเหลือรวมยอดผูกพัน
หมายเหตุ :  ข้อมูลเงินคงเหลือยังไม่หักเข้ากองทุนรวม 5% , ค่าสาธารณูปโภค 5% และทุนส ารองสะสม 5%

เบิกจ่ายเงินกันเหล่ือมปี 2563
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานหน่วยงานภายใน                     รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1. การจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านกังาน กพ. 2563 3,008,376.00    2,474,767.44        533,608.56           -                    

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานหน่วยงานภายนอก                      -                     
1. โครงการออมสินยุวพัฒน ์ 400,000.00      260,290.00          139,710.00           

2. โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ คบอ. 79,595.00        87,790.00            8,195.00-              0
รวม 3,487,971.00    2,822,847.44        665,123.56           -                    

คงเหลือรวมยอดผูกพัน 665,123.56          

เงินงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานอธิการบดี  จากฝ่ายการศึกษา 200,000 บาท
โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของส านักบริการวิชาการ                  รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1.โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 200,000.00      21,493.00            178,507.00           -                    

-                     

รวม 200,000.00      21,493.00            178,507.00          -                    
คงเหลือรวมยอดผูกพัน 178,507.00          

รายรับ รายจ่าย       โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานหน่วยงานภายนอก                      คงเหลือ
รายการผูกพันยังไม่

เบิกจ่าย



๒.๔ สรุปรายรับ-จ่าย เงินรายได้ 

รายการ รายรับ รายการ รายจ่าย 
ผูกพันยังไม่

เบิกจ่าย 
๑. รายรับจากการให้บริการ
วิชาการ 

 
(๑)  งบบุคลากร 

  

     ๑.๑ โครงการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได ้

๑,๕๐๘,๐๐๐   - เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ - 

     ๑.๒ โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก 

๔๗๙,๕๙๕ 
 

 -  ค่าจ้างช่ัวคราว ๔๓๙,๓๓๐ - 

 -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ๑๓๓,๖๘๔.๗๐ - 

๒. รายรับจากการบริหาร
ทรัพย์สิน  

-  -  เงินสมทบประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง 

๑๐๒,๑๕๒.๔๐ - 

๓. รายรับโอนจาก
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น 

๒๓๓,๘๘๐  -  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของนายจ้าง 

๖๒,๘๘๓.๓๐ - 

๔ รายรับเงินโอนฝ่าย
การศึกษา 

๒๐๐,๐๐๐ (๒) กิจกรรม การปรับเปลี่ยนการ
บริการวิชาการ 

  

  
 

  - ค่าตอบแทน ๒๑,๘๖๐ - 
  

 
  - ค่าใช้สอย ๑๑๓,๒๐๖.๙๙ - 

  
 

  - ค่าวัสดุ ๒๔,๙๐๕.๙๘ - 
  

 
  - ค่าสาธารณูปโภค ๕,๘๑๙.๔๓ - 

  
 

(๓) กิจกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนา 

  

  
 

  -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ๑๗๖,๔๐๐ - 
  

 
  -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย ๖๙๗,๓๖๕.๑๙ - 

  
 

  -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ ๑๕๔,๓๘๕.๘๕ - 
  

 
(๔) กิจกรรม การจัดการศึกษา
หลักสตูรตามแนววิถีชีวิตใหม ่

  

  
 

  - ค่าตอบแทน - - 
  

 
  - ค่าใช้สอย ๑,๑๕๐ - 

  
 

  -  ค่าวัสดุ ๕๔๐ - 
  

 
(๕)  งบลงทุน 

  

  
 

  -ครุภัณฑส์ านักงาน - ๒๐๐,๐๐๐ 
  

 
(๖) รายจ่ายโอนงบประมาณให้
มหาวิทยาลยั/หน่วยงานอ่ืน 

๑,๐๒๑,๙๘๑.๖๐ - 

  
 

๘.รายจ่ายเงินโอนฝ่ายการศึกษา ๒๑,๔๙๓ 
 

รวมรายรับ ๒,๔๒๑,๔๗๕ รวมรายจ่าย ๒,๙๙๕,๑๕๘.๔๔ ๒๐๐,๐๐๐ 

คงเหลือ 
 

  (๕๗๓,๖๘๓.๔๔) 
 

รวมคงเหลือสุทธิ+ผูกพันยังไม่เบกิจ่าย   (๗๗๓,๖๘๓.๔๔) 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูลเงินคงเหลือยังไม่หักเข้ากองทุนรวม ๕% , ค่าสาธารณูปโภค ๕% และทุนส ารองสะสม ๕% 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
 



 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
                        ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ ห้องประชุมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
    
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนือ่ง    
  ๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งกองทุน วิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ ของส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดท าประกาศเพื่อสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์  
ในการบริหารเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่มียอดยกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๒๘,๙๙๑.๓๕ บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)  และได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักบริการวิชาการ เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓   โดยท่านอธิการบดี ได้ให้ความคิดเห็นว่า : เห็นควรให้รอ
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ที่อยู่ระหว่างการสรรหาเป็นผู้ด าเนินการต่อไป  
 มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 

๕.๑   การแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการภายในส านักบริการวิชาการ 
        - ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

สถาบัน ส านัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
นัดประชุมคร้ังต่อไป วนัที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

(นายธวัช  รัตนมนตรี) 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

             (นางวิภาดา  มีแวว) 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 
            ผู้จดรายงานการประชุม 


