
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารยไ์มตรี อินทร์ประสิทธิ์    ประธานกรรมการ  

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านกับริการวิชาการ 

๒. นายธวชั รัตนมนตรี      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

๓. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย     กรรมการ 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

๔. นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย     กรรมการ 
รักษาการหัวหน้างานบริการวชิาการ 

๕. นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์      กรรมการ 
รักษาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นางวิภาดา มีแวว       กรรมการและเลขานุการ 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์  อนันต์ธีระกุล   รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษาและบริการวชิาการ 
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
 

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  โครงการบริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านัก (หลักสูตรศึกษาต่อเนื่อง) 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
      
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ ว/ด/ป รายรับ  
แผน 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
๓  

ไตรมาส 
๔ 

๑. โครงการบริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านัก (หลักสูตรศึกษาต่อเนื่อง)        

๑.๑ โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   

โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
  

      

๑. หลักสูตร “กลยุทธ์การนเิทศทางการพยาบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๒๘ 

๒-๓ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๒. หลักสูตร “เพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรพยาบาล” รุ่นที่ ๑  

๕-๖ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๓. หลักสูตร “Risk Management การบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ ๖ 

๙-๑๐ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๔. หลักสูตร “การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
ส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
/ไตวาย/โรคหัวใจและหลอดเลือด”  รุ่นที ่๑๔  

๑๓-๑๕ ส.ค.๖๔ ๓๖๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๕. หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉกุเฉินส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที ่๗ 

๑๖-๑๗ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๖.หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะการดแูลผู้ป่วยฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลส าหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ ๑ 

๑๘-๑๙ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๗. หลักสูตร “สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาลด้าน 
Clinical Supervision” รุ่นที่ ๑๐ 

๒๓-๒๔ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๘. หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : 
Focus Charting”  รุ่นที่ ๑๔ 

๒๖-๒๗ ส.ค.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

 ๑.๒ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบ าบัด  
 

      

 โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ   
 

      

๑. หลักสูตร “กายภาพบ าบดัในภาวะคอเสื่อม; 
Modified Maitland Concept” รุ่นที่ ๒ 

๒-๓ ก.ย.๖๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๖๐   / 

๒. การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานกับหน่วยงานภายนอก 

  
 

      

 ๒.๑ โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่
สากล  

  
 

      

     - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔  เม.ย. - ส.ค. ๖๔ ๑,๗๒๒,๐๐๐  ๔๒ / / 

     - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ เม.ย. - ส.ค. ๖๔      
๑,๗๒๒,๐๐๐  

๔๒ / / 

     -  ศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ 
 
 
 

เม.ย. - ส.ค. ๖๔ 
 
 
 

๑,๗๒๒,๐๐๐  
 
 

๔๒ 
 
 

/ 
 
 

/ 
 
 



โครงการ ว/ด/ป รายรับ  
แผน 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ไตรมาส 
๓  

ไตรมาส 
๔ 

 ๒.๔ หลักสตูรผู้ด าเนินการการดูแลผูสู้งอายุและผู้มภีาวะพึ่งพิง ๑๓๐ ช่ัวโมง   
      รุ่นที่ ๑ พ.ค.-๖๔        

๘๐๐,๐๐๐  
๔๐ / / 

      รุ่นที่ ๒ มิ.ย.-๖๔ ๘๐๐,๐๐๐  ๔๐ / / 
      รุ่นที่ ๓ ก.ค.-๖๔ ๘๐๐,๐๐๐  ๔๐ / / 

      รุ่นที่ ๔ ส.ค.-๖๔ ๘๐๐,๐๐๐  ๔๐ / / 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๑๐,๖๔๖,๐๐๐ ๘๒๖     

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

๑. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
- รายงานผลลการด าเนินงาน 

ล าดับ
ที ่

พ้ืนที่ ปฏิทิน/แผนการด าเนินงาน/กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที่ 
๑. อบต.นาฝาย 

อ.ภูผามา่น 
จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน การ
ยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า  
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
 ณ ห้องประชุม อบต.นาฝาย อ.ภผูาม่าน จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

นายชาลี   
พรหมอนิทร ์

๒. อบต.โนนคอม  
อ.ภูผามา่น 
จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน การ
ยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า  
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจ้างงานในพ้ืนท่ีร่วมกับ
เทศบาล และลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อหาความต้องการในแตล่ะหมู่บ้าน 
- วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพื่อหาความตอ้งการและ
วางแผนในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
- วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ประชาคมร่วมกับชุมชนและสรปุการหา
ความต้องการและจัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกัน ณ เทศบาล ต.โนนคอม 

นายชนะชัย  
ฤทธิท์รงเมอืง 



ล าดับ
ที ่

พ้ืนที่ ปฏิทิน/แผนการด าเนินงาน/กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที่ 
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ  

๓. อบต.วังสวาบ 
อ.ภูผามา่น 
จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเตรียมเครื่องมือ
วิเคราะหค์วามต้องการชุมชน ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 
- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน การ
ยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
(ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด)  
ณ ห้องประชุม อบต. ต.วังสวาบ อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การหารือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน 
(School based Management :SBM) ณ ห้องประชุม อบต. และศึกษาความ
พร้อมโรงเรียนในต าบล) ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังสวาท, โรงเรียนบ้านหนองแห้ววังมน
ศึกษา, โรงเรยีนบ้านเขาวง, โรงเรยีนดงสะคร่าน และศูนย์พัฒนาเดก็เล็กวังสวาท, 
หนองแห้ว, ดงสะคร่านและเขาวง 
- วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การสรุปจดัท าชุดโครงการบูรณาการ การยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลวังสวาบ ณ ห้องประชุมดุสติา 
ส านักบริการวิชาการ 
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

น.ส.เสาวลักษณ ์ 
ราช า 

๔. อบต.ห้วยม่วง 
 อ.ภูผาม่าน 
จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
 ณ ห้องประชุม อบต. ห้วยม่วง อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

นายประภา
พรณ์  ขนัชัย 

๕. 
 

อบต.กุด
ขอนแก่น  
อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ณ ห้องประชุม อบต.  
กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับกลุม่วิสาหกิจชุมชน กลุม่เกษตรกร กลุม่ SME ร้านค้าปลีก-ส่ง  

นางชลาลัย 
ภูโทถ้ า 



ล าดับ
ที ่

พ้ืนที่ ปฏิทิน/แผนการด าเนินงาน/กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที่ 
- วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มสี่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชนท่ัวไป ผู้น าด้าน
สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน 
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 
- วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าชุมชนดา้นสังคม และวัฒนธรรม กลุม่ผูสู้งอายุ และประชาชนท่ัวไป 

๖. อบต.นาชุมแสง 
อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
 ณ ห้องประชุม อบต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

น.ส.วรรณภา 
สีดาพล 

๗. อบต.บ้านเรือ 
อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเรือ อ.ภเูวียง จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

น.ส.ภคปภา  
เวชกจิ 

๘. อบต.ภูเวียง 
อ.ภูเวียง  

จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 
- วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
 ณ ห้องประชุม อบต.ภเูวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

น.ส.อมุาพร  
ปาลสาร 

๙. อบต.กุดเค้า 
อ.มัญจาครี ี
จ.ขอนแก่น 

- วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซักซอ้มความเข้าใจข้ันตอน กระบวนการหาความ
ต้องการชุมชนร่วมกันบัณฑิตจ้างงาน ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 
- วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดงูาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้าม้า 
ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

น.ส.วรรณวิษา  
ธนาจนิตวทิย์ 



ล าดับ
ที ่

พ้ืนที่ ปฏิทิน/แผนการด าเนินงาน/กจิกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที่ 
- วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เข้าพบผู้น าชุมชนเพื่อหาความต้องการชุมชน ได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วดั โรงเรียน กลุ่มวสิาหกจิ และปราชญ์
ชาวบ้าน 
- วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อ านวยการ
โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อหาความต้องการและร่วมวางแผนการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 
- วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

 
- ผลการวิเคราะห์ชุมชนฯแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal) 

ล าดับ
ที ่

พ้ืนที่ การด าเนินงาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที ่

๑. อบต.เหลา่ 
 อ.โกสุมพิสยั 

 จ.มหาสารคาม 

- -วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม อบต.เหล่า อ.โกสมุพิสัย จ.มหาสารคาม 

- -วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดูงาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้า
ม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

- -วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

นางเอือ้งฟ้า  
วรรณสิทธิ ์

๒. อบต.ท่ากระเสรมิ  
อ.น้ าพอง 

จ.ขอนแก่น 

- -วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม อบต.ท่ากระเสรมิ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น่ 

- -วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดูงาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้า
ม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

- -วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

นายชนะชัย  
ฤทธิท์รงเมอืง 

๓. อบต.บ้านกง  
อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 

- -วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

- -วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดูงาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้า
ม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

- -วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

น.ส.เสาวลักษณ ์ 
ราช า 



ล าดับ
ที ่

พ้ืนที่ การด าเนินงาน/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

พ้ืนที ่

๔. อบต.สวนหม่อน  
อ.มัญจาครี ี
จ.ขอนแก่น 

- -วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม 
ร่วมกับผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. รพ.สต. วัด โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม อบต.สวนหม่อน อ.มัญจาครีี จ.ขอนแก่น 

- -วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. การศึกษาดูงาน  
การยกระดับการผลิตใบบัวบกและการแปรรูปเพื่อเวชส าอาง ณ บ้านหนองหญ้า
ม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

- -วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. การรายงานการศึกษาความ
ต้องการของชุมชนโครงการมหาวทิยาลัยสู่ชุมชน (U๒T) ณ ห้องประชุมมณเีทวา 
ส านักบริการวิชาการ 

น.ส.ศิริพร  
สุวรรณหาร 

 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
  
๑.๓  รายงานผลการด าเนินงาน งานบริหารและสื่อสารองค์กร  
เรื่องโดยย่อ :- งานบริหารและสื่อสารองค์กร ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้

๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 

๒. รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่องโดยย่อ :- บันทึกที่ อว ๖๖๐๒.๑.๑.๓.๔/ว ๖๙๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ กองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอให้
รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓) และมีก าหนดส่งภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 ฝ่ายเลขานุการจึงได้ เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
ประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น  ณ ห้องประชุมมณีเทวา 
ส านักบริการ เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลการปฏิบัติ  
ตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เป็นที่เรียบร้อยแล้วา รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
  
๑.๔ รายงานสถานะทางการเงนิส านักบริการวิชาการ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔   
เรื่องโดยย่อ :-  
 รายงานสถานะทางการเงิน ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
ประกอบด้วย 

๑. งบประมาณเงินรายได ้
๑.๑ โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 
 
 
 



 

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บริการวิชาการเพ่ือ
สร้างรายได้           

 รายรับ  

หักกองทุนรวม ๕% 

รวมรายจ่าย คงเหลือ ค่าสาธารณูปโภค๕% 

ทุนส ารอง ๕% 

๑. สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล รุ่นท่ี ๙ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐   ๓๑,๒๐๐.๐๐  ๑๕๘,๒๕๖.๐๐   ๑๘,๕๔๔.๐๐  
๒. การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 
รุ่นที่ ๑๓ 

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

๓. การคดัแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรบัพยาบาล
วิชาชีพ รุ่น ๖ 

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

๔. กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาล 
ให้มีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี ๒๗ 

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

๕. Risk Management การบริหารความเสี่ยง
ในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นท่ี ๕   

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

๖.กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม : Modified 
Maitland Concept รุ่นที่ ๑ 

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

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

 
๑.๒ โครงการเสริมสร้างประสทิธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 

       โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน
หน่วยงานภายนอก                       

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการ
ผูกพันยัง
ไม่เบิกจ่าย 

๑. โครงการออมสินยุวพัฒน์  ๔๐๐,๐๐๐ ๒๖๐,๒๙๐ ๑๓๙,๗๑๐ - 

๒. โครงการสัมมนาวชิาการเพื่อความร่วมมือ 
ด้านบริการวิชาการ คบอ. 

๗๙,๕๙๕ ๘๗,๗๙๐ -  ๘,๑๙๕ - 

รวม ๔๗๙,๕๙๕ ๓๔๘,๐๘๐ ๑๓๑,๕๑๕ - 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน         

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

เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานหน่วยงานภายใน                      

รายรับ รายจ่าย 
คงเหลือ รายการผูกพัน

ยังไม่เบิกจ่าย 

๑. การจัดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของส านักงาน ก.พ. ๒๕๖๓ 

๓,๐๐๘,๓๗๖ ๒,๔๗๔,๗๖๗.๔๔  ๕๓๓,๖๐๘.๕๖  - 

๒. โครงการออมสินยุวพัฒน์   ๔๐๐,๐๐๐  ๒๖๐,๒๙๐  ๑๓๙,๗๑๐    

รวม  ๓,๔๐๘,๓๗๖  ๒,๗๓๕,๐๕๗.๔๔    ๖๗๓,๓๑๘.๕๖  - 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน       ๖๗๓,๓๑๘.๕๖    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานอธิการบดี  จากฝ่ายการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

โครงการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของส านักบริการวิชาการ                   

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการผูกพัน
ยังไม่เบิกจ่าย 

โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๑,๔๙๓ ๑๗๘,๕๐๗ - 

รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑,๔๙๓ ๑๗๘,๕๐๗ - 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน     ๑๗๘,๕๐๗    
 
๑.๓ เงินรายได้ส านักงานอธิการบด ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนงบประมาณตัง้จ่ายที ่
           ส านักบริการวิชาการ (เงินกันเหลื่อมปี) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ขออนุมัติ

ยังไม่
เบิกจ่าย 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

๑ โครงการ การจัดท าบัญชีฟาร์ม พื้นที่บา้นโต้น ๗๑,๔๔๐.๐๐ - - ๗๑,๔๔๐.๐๐ 

๒ 
โครงการ การสร้างปราชญ์ภูมปิญัญาศิลา พื้นที่
ศิลา 

       
๑๑๓,๐๐๐.๐๐  - ๑๐๑,๔๕๐.๐๐ ๑๑,๕๕๐.๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๔๔๐.๐๐ - ๑๐๑,๔๕๐.๐๐  ๘๒,๙๙๐.๐๐ 
 

๑.๔   เงินรายได้ส านักงานอธกิารบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ร้อยละ

ของเงินที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละของ
เงินเหลือ
จ่ายสุทธ ิ

ขออนุมัติ
หลักการยัง
ไม่เบิกจ่าย 

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

  ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๙๐๔,๓๐๐  ๕๖๙,๔๖๖.๘๑     ๒๙.๙๐  ๑,๓๓๔,๘๓๓.๑๙  ๗๐.๑๐  -    

  ๑.๒ โครงการพัฒนาและ
ยกระดับสินคา้ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบลตน้แบบ 

     
๕๐๐,๐๐๐  

              -            -              
๕๐๐,๐๐๐  

          
๑๐๐  

                
-    

  ๑.๓ โครงการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว ต าบล
ต้นแบบมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

     
๕๐๐,๐๐๐  

              -            -              
๕๐๐,๐๐๐  

          
๑๐๐  

                
-    

  ๑.๔ โครงการพัฒนา
รูปแบบการประมงในชุมชน
ต้นแบบ มข. Smart 
fishery 

     
๕๖๘,๓๐๐  

              -            -              
๕๖๘,๓๐๐  

          
๑๐๐  

                
-    

  ๑.๕ โครงการพัฒนางาน
หัตถกรรมในชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

     
๖๐๐,๐๐๐  

              -            -    ๖๐๐,๐๐๐  ๑๐๐  -    



รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ร้อยละ

ของเงินที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละของ
เงินเหลือ
จ่ายสุทธ ิ

ขออนุมัติ
หลักการยัง
ไม่เบิกจ่าย 

  ๑.๖ Smart Health 
สุขภาพดี มีสุข ชุมชน
ต้นแบบมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

๕๐๐,๐๐๐    ๑๐,๗๐๐.๐๐       ๒.๑๔  ๔๘๙,๓๐๐  ๙๗.๘๖  ๗๖,๕๕๓  

รวม ๔,๕๗๒,๖๐๐  ๕๘๐,๑๖๖.๘๑    ๑๒.๖๙  ๓,๙๙๒,๔๓๓.๑๙  ๘๗.๓๑  ๗๖,๕๕๓  

 
๑.๕   โครงการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายฝ่ายการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง  
ร้อยละของ
เงินจ่ายจริง 
  

คงเหลือ 
ร้อยละของ
เงินเหลือ
จ่ายสุทธ ิ

โครงการ Benchmarking 
กระบวน การแลกเปลีย่นความรู้ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
แลก เปลี่ยนวิธปีฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 

๙๙,๖๐๐.๐๐ ๑๖๔,๙๙๕.๐๐ 
 

๘๒.๖๖ ๓๔,๖๐๕.๐๐ 
 
 

๑๗.๓๔ 

รวม ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ ๑๖๔,๙๙๕.๐๐ ๘๒.๖๖ ๓๔,๖๐๕.๐๐ ๑๗.๓๔ 

 
๑.๖ รายรับค่าบริการวิชาการ และรายรับอื่น ๆ 

วัน เดือน ปี  

หมวดเงินผลประโยชน ์

รวม ค่าบริการ
วิชาการ 

ค่าเช่าห้อง
ประชุม 

ค่าปรับเงิน
ยืม 

ค่าขาย
พัสดุช ารุด 

อื่น ๆ 

๑๖-ต.ค.-๖๓ 
  

๑๓๖ - ๖๗๒๙/๓๓๖๔๑๓๙ ๑๓๖ 

๒๖-ม.ค.-๖๔ 
  

- ๗๙๐ ๖๗๓๐/๓๓๖๔๕๒๙ ๗๙๐ 

๒๖-ม.ค.-๖๔ 
  

- ๓,๐๐๐ ๖๗๓๐/๓๓๖๔๕๓๐ ๓,๐๐๐ 

รวม ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๑๓๖ ๓,๗๙๐   ๓,๙๒๖  

 
๑.๗   เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ 
     ยอดยกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒ จ านวน ๑,๘๒๘,๙๙๑.๓๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้า
ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) 
 
๑.๘  เงินทุนส ารองสะสม ปงีบประมาณ 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 

 



๑.๙  สรุปรายรับ-จ่าย เงินรายได ้

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 

๑. รายรับจากการให้บริการ
วิชาการ 

 
(๑)  งบบุคลากร   

     ๑.๑ โครงการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้ 

๑,๕๐๘,๐๐๐   - เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ 

     ๑.๒ โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกบั
หน่วยงานภายนอก 

๔๗๙,๕๙๕ 
 

 -  ค่าจ้างชั่วคราว ๔๓๙,๓๓๐ 

 -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั ๑๓๓,๖๘๔.๗๐ 

๒. รายรับจากการบริหาร
ทรัพย์สิน  

๓,๙๒๖  -  เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ๑๐๒,๑๕๒.๔๐ 

๓. รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 

๒๓๓,๘๘๐  -  เงินสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพของ
นายจา้ง 

๖๒,๘๘๓.๓๐ 

๔ รายรับเงินโอนฝ่ายการศึกษา ๒๐๐,๐๐๐  (๒) กิจกรรม การปรับเปลี่ยนการบริการ
วิชาการ 

  

      - ค่าตอบแทน ๓๐,๐๒๐ 

      - ค่าใช้สอย ๑๑๘,๓๖๓.๙๙  

      - ค่าวัสด ุ ๓๖,๖๑๙.๖๘  

      - ค่าสาธารณูปโภค ๙,๑๒๗.๗๑  

    (๓) กิจกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนา 

  

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ๑๘๑,๘๐๐ 

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย ๗๕๐,๑๓๐.๑๙  

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ ๑๖๒,๗๘๕.๘๕  

    (๔) กิจกรรม การจัดการศึกษาหลักสูตรตาม
แนววิถีชีวิตใหม่ 

  

      - ค่าใช้สอย ๑,๑๕๐ 

      -  ค่าวัสด ุ ๕๔๐ 

    (๕)  งบลงทุน   

      -ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๗๘,๔๐๐ 

    (๖) รายจ่ายโอนงบประมาณให้
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น 

 ๑,๓๑๒,๕๕๖.๕๕  

    (๗)รายจ่ายเงินโอนฝ่ายการศึกษา ๒๗,๕๙๘ 

รวมรายรับ ๒,๔๒๕,๔๐๑  รวมรายจ่าย ๓,๕๖๕,๑๔๒.๓๗  

คงเหลือ     (๑,๑๓๙,๗๔๑.๓๗) 

รวมคงเหลือสุทธิ+ผูกพันยังไม่เบิกจ่าย   (๑,๑๓๙,๗๔๑.๓๗) 

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



 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
                       ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุ,มณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
    
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนือ่ง    

  ๓.๑  การเลือกวิธีเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
         เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงบันทึกที่ อว ๖๖๐๒๐๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย เร่ือง การสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  ตามที่จะมีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๕๕/๒๕๖๔ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคร้ังที่ 
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีมติให้ส่วนงานที่จะ
ด าเนินการสรรหา พิจารณาเลือกวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  โดยวิธีใดวิธี

หนึ่ง ดังนี้ ๑) เสนอชื่อโดยวิธีหย่อนบัตร  ๒) เสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
   จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา  : การเลือกวิธีเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   มติที่ประชุม 
เห็นชอบ เลือกการเสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล  บัดนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้เสนอชื่อด้วยวิธีดิจิทัลตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   
       มติที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 

๕.๑   การปรับปรุงอาคารพิมล กิจกิจ 
        สัญญานก าหนดขอบเขตเวลาที่ ๒๔๐ วัน  ระยะเวลาการท างานของแต่ละส่วนงานของผู้รับจ้าง ส าหรับงาน

ที่กระทบการใช้งานอาคารพิมล กลกิจ ดังนี้ 
(๑) งานพื้นที่โถงน้ าพุ ปิดล้อมโถงใช้เวลาท างานประมาณ ๗ เดือน 
(๒) งานปรับปรุงห้องน้ า ๘ ห้อง ใช้เวลาท างานประมาณ ๘ เดือน 
(๓) งานติดตั้งสัญญานเตือนไฟไหม้ในห้อง ใช้เวลาท างานประมาณ ๕ เดือน 
(๔) งานติดตั้งลิฟต์ ๓ ตัว ใช้เวลาท างานประมาณ ๘ เดือน 
(๕) งานติดตั้งตู้ดับเพลิง ๑๘ ตู้ ใช้เวลาประมาณ ๗ เดือน 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 



 

 

 

(นายธวัช  รัตนมนตรี) 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

             (นางวิภาดา  มีแวว) 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
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