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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   11 

1.1 รายงานผลการด าเนินการ งานบริการวิชาการ 12 

เรื่องโดยย่อ :- งานบริการวิชาการ ขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 13 

 แผนการให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 14 

  1.1-1  โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน /โครงการ15 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น  16 

(1) โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูป17 

อุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 18 

- หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) กับงานเกษตรสมัยใหม่ 19 

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย : Certificate of early 20 

childhood care 21 

 22 

 23 

 24 
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(2) หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ 1 

 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์2 

จ านวน 9 หลักสูตร ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 อยู่ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมีผู้เข้าการ3 

อบรมเริ่มสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม จ านวน 15 คน จาก 14 โรงพยาบาล 10 จังหวัดทั่วประเทศ  4 

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วัน 

1 หลักสตูร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”  28 2-3 ส.ค.64 
2 หลักสตูร “เพิ่มพูนสมรรถนะการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาล” 1 5-6 ส.ค.64 
3 หลักสตูร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัตกิารพยาบาล”  6 9-10 ส.ค.64 
4 หลักสตูร “การพยาบาลในภาวะวกิฤตและฉุกเฉินส าหรับผู้ป่วยเรื้อรงั เบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูง/ไตวาย / โรคหัวใจและหลอดเลือด” 
14 13-15 ส.ค.64 

5 หลักสตูร  “การคดัแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชีพ” 7 16-17 ส.ค.64 

6 หลักสตูร “เพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลส าหรับพยาบาลวิชาชีพ”  1 18-19 ส.ค.64 
7 หลักสตูร “สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” 10 23-24 ส.ค.64 
8 หลักสตูร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting”  14 26-27 ส.ค.64 
9 หลักสตูร “กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept” 2 2-3 ก.ย.64 

 5 

1.1-2 การด าเนินงานโครงการบริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 6 

 7 

 1.1-3 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าข้อเสนอโครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 8 

Learning) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   9 

 10 

 มติที่ประชุมรับทราบ 11 

      12 

1.2  รายงานผลการด าเนินงาน งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 

เรื่องโดยย่อ :- งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 14 

 1.2.1 งานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 

  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 16 

(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)17 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T) 18 

- วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ 19 

1) เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ในครัวเรียน 20 

2) เพ่ือให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 21 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น 

ช่ือโครงการ 
โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล 
กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

พื้นที่ด าเนินการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และตอนกลางจ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

ระยะเวลา 150 วัน 

งบประมาณ 2,460,000 บาท 

ความคืบหน้าการด าเนิน
โครงการ 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะการคัดเลือกให้ด าเนินการโครงการ และอยู่ระหว่าง
การลงนามในสัญญาจ้างฯ 
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3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 1 

4) เพ่ือบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีในชุมชนเพ่ือการผลิตและการริภาค 2 

5) เพ่ือสร้างโอกาสทางอาชีพ การตลาด และการศึกษาให้กับชุมชน 3 

- ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ 4 

1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ ) 5 

2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 6 

3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 7 

4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่8 

ชุมชน)  9 

- งบประมาณ  ที่ใช้ในการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น 3,543,200 บาท 10 

- การจ้างงาน ประกอบด้วย 11 

1) นักศึกษา จ านวน 5 คน อัตรา 5,000 บาท/เดือน 12 

2) บัณฑิตจบใหม่ จ านวน 10 คน อัตรา 15,000 บาท/เดือน 13 

3) ประชาชนทั่วไป จ านวน 5 คน อัตรา 9,000 บาท/เดือน 14 

- พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักบริการวิชาการ จ านวน 9 ต าบล 15 
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(2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 

ส านักบริการวิชาการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวนทั้ง 2,668,300 บาท  18 

ด าเนินโครงการ  จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,368,300 บาท  ประกอบด้วย 19 

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลต้นแบบ  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบ20 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัย ขอนแก่น Smart fishery 21 

และโครงการพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 22 

 มติที่ประชุมรับทราบ 23 

  24 

 25 

 26 

 27 
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1.3  รายงานผลการด าเนินงาน งานบริหารและสื่อสารองค์กร  1 

เรื่องโดยย่อ :-งานบริหารและสื่อสารองค์กร สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 2 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3 

(1) ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  25644 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ 5 

(2) (ร่าง) โครงสร้างส านักบริการวิชาการ   ส านักบริการวิชาการ ได้จัดท า (ร่าง) โครงสร้างส านักบริการ6 

วิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานอ านวยการ  งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  งาน7 

จัดการหลักสูตรวิถีใหม่ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน และจะน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการ8 

วิชาการต่อไป 9 

(3) ทาบทามคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 10 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 4121/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ 11 

สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562    ตามที่คณะกรรมประจ าส านักบริการวิชการ ล าดับที่ 3-6 หมดวาระตั้งแต่วันที่ 19 12 

กรกฎาคม 2563   ดังนั้น ส านักบริการวิชาการ จึงใคร่ขอเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า13 

ส านักบริการวิชาการ แทนต าแหน่งที่หมดวาระ ดังนี้ 14 
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ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง 

๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กรรมการ 

๓.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กรรมการ 

๔.  รองศาสตราจารย์อ านวย ค าตื้อ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๕.  รองศาสตราจารย์ วนิดา  แก่นอากาศ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๖.  นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๗.  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
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(4) รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ า 2564 รอบ 6 เดือน โดยวิธี  ZOOM 17 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  18 

เรื่องโดยย่อ :-  รายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  19 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม  2564)  เป็นการรายงานผล20 

การด าเนินงานโดยมีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  และมุ่งให้มี21 

ความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการของ22 

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   งาน23 

บริหารและสื่อสารองค์กร ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส านักบริการวิชาการ ประจ าปี24 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอง 6 เดือน  ประกอบด้วย  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  2) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ  3) ความ25 

เสี่ยงด้านสารสนเทศ  และมีความใหม่ด้านกระบวนการ เพิ่มขึ้น 2  เรื่อง  ได้แก่  ความไม่ปลอดภัยของบุคลากรในการไป26 

ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงจากโรคระบาด โคโรน่าไวรัส (โควิดข19) และการเดินทางในระยะทางไกล  รายละเอียดตามเอกสาร27 

แนบ  28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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 1 

(5) ค าสั่ง/ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง   2 

- ค าสั่ง มข. เร่ือง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 3 

- ค าสั่งส านักฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2564 4 

- ค าสั่งส านักฯ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ส านักบริการ5 

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 

- ประกาศส านักฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน7 

เมษายน 2564 8 

- ประกาศส านักฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ฉบับที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-9 

14 พฤษภาคม 2564 10 

(6) การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส านักบริการวิชาการ  11 

เรื่องโดยย่อ :-  งานบริหารและสื่อสารองค์กร ได้วางระบบการจัดท าหนังสือราชการ จากเดิมปรับมาเป็นการจัดท าหนังสือ12 

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น   และได้จัดท าแผนผังการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  13 

แบ่งออกเป็น 1) ขั้นตอนจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการหนังส าหรับเจ้าของเรื่อง  2) ขั้นตอนการเสนอหนังสือ14 

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานงานสารบรรณ และมอบหมายให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมออนไลน์ให้กับ15 

บุคลากรต่อไป  จึงน าเข้าวาระที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 16 

 17 

1.4 รายงานผลการด าเนินงาน งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 18 

เรื่องโดยย่อ :- งานบริการวิชาการสู่ชุมชน สรุปผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 19 

 1.4-1 งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 

  - ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชี  21 

ท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ22 

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  23 

  1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและ24 

สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร  25 

  2) โครงการการพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่อาชีพที่ยั่งยืน  26 

  3) การพัฒนารูปแบบการประมง Smart fishery 27 

  4) โครงการรยกระดับทักษะฝีมือเพ่ือผลิตไหมให้ได้มาตรฐาน 28 

 มติที่ประชุมรับทราบ 29 

 30 

1.5 การจัดอบรมหลักสูตร “นกับริหารยุค Digital:วิธีคิดพลิกโฉมองค์กร” ประจ าปี 2564 31 

เรื่องโดยย่อ :- ที่ปรึกษากองบริหารงานส านัก น าเสนอแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 32 

 1.5-1 ปฏิทินการจัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุค Digital: วิธีคิดพลิกโฉมองค์กร” ประจ าปี 2564 33 

  รุ่นที่ 1 วันที่ 20–22 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี 34 

  รุ่นที่ 2 วันที่ 3–5 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 35 

  รุ่นที่ 3 วันที่ 24–26 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี 36 

  รุ่นที่ 4 วันที่ 7–9 กันยายน 2564 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล จ.นครราชสีมา (ดุสิต ปริ๊นเซส เดิม) 37 

 38 

 39 
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 1.5-2 โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุค Digital: วิธีคิดพลิกโฉมองค์กร” ประจ าปี 2564 2 

เรื่องโดยย่อ :- ด้วยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดจัดอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุค Digital : 3 

วิธีคิดพลิกโฉมองค์กร” ประจ าปี 2564 จ านวน 4 รุ่น ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร4 

สถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในพ้ืนที่5 

จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 6 

  ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว และ7 

ได้ประมาณการจ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน มีค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 3,900 บาท โดยผู้เข้า8 

อบรมสามารถขออนุมัติค่าลงทะเบียนการอบรม และค่าเดินทางไปราชการได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย9 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

 มติที่ประชุมรับทราบ 11 

1.6 รายงานสถานะทางการเงนิส านักบริการวิชาการ ณ วันที่ 26  เมษายน 2564 12 

เรื่องโดยย่อ :- รายงานสถานะทางการเงิน ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 เมษายน  13 

                   2564 ประกอบด้วย 14 

(1) เงินรายได้ 2564 งบประมาณจากการสร้างรายได้ของส านักฯ 15 

- โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 16 

 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บริการวิชาการ 
เพ่ือสร้างรายได้ 

รายรับ 

หักกองทุนรวม
5% 

รวมรายจ่าย คงเหลือ ค่าสาธารณปูโภค
5% 

ทุนส ารอง5% 

1. สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล รุ่นท่ี 9 208,000.00  31,200.00  158,256.00  18,544.00 

2. การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นท่ี 13 352,000.00  52,800.00  265,853.24  33,346.76 

3. การคัดแยกผูป้่วยฉุกเฉินส าหรบัพยาบาลวิชาชีพ รุ่น 6 236,000.00  35,400.00  144,953.00  55,647.00 

4. กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 27 316,000.00  47,400.00  195,279.55  73,320.45 

5. Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ
พยาบาล รุ่นที่ 5   

192,000.00  28,800.00  148,700.00  14,500.00 

6.กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม : Modified Maitland 
Concept  รุ่นที่ 1 

204,000.00  30,600.00  154,381.00  19,019.00 

7. กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 28 - - 44,707.60  - 44,707.60 

รวมท้ังสิ้น 1,508,000.00  226,200.00  1,112,130.39  169,669.61 

- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 17 

        โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานหน่วยงานภายนอก                       

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการ

ผูกพันยังไม่
เบิกจ่าย 

1. โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ 
ด้านบริการวิชาการ คบอ. (เงินโอนจากเครือข่าย คบอ.) 

79,595  
87,790 

0 
 

- 

ใช้เงินรายไดส้ านัก 8,195   
คงเหลือรวมยอดผูกพัน - - - - 

- หมายเหตุ :  ข้อมูลเงินคงเหลือยังไม่หักเข้ากองทุนรวม 5% , ค่าสาธารณูปโภค 5% และทุนส ารองสะสม 5% 18 

 19 
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 2 

เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2563 

โครงการ รายรับ รายจ่าย 
คงเหลือ รายการผูกพัน

ยังไม่เบิกจ่าย 
1. การจัดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ
ส านักงาน ก.พ. 2563 

3,008,376 2,474,767.44  533,608.56  - 

2. โครงการออมสินยุวพัฒน์   400,000  260,290  139,710    
รวม  3,408,376  2,735,057.44    673,318.56  - 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน       673,318.56    
เงินงบประมาณเงินรายได้ ส านักงานอธิการบดี  จากฝ่ายการศึกษา  

โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของส านักบริการวิชาการ                   

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการผูกพัน
ยังไม่เบิกจ่าย 

1.โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการ 

200,000 93,404 106,596 - 

2.โครงการ Benchmarking 199,600 164,995 34,605  

รวม 399,600 258,399 141,201 
 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน     141,201   

   หมายเหตุ : เงินเหลือจา่ยยังไมม่ีการโอนคืนฝ่ายการศึกษา แตม่ีแผนใช้ด าเนินโครงครูอาเซยีน 3 

- รายรับค่าบริการวิชาการ และรายรับอื่น ๆ 4 

วัน เดือน ปี  
หมวดเงินผลประโยชน ์

รวม ค่าบริการ
วิชาการ 

ค่าเช่าห้อง
ประชุม 

ค่าปรับเงินยืม 
ค่าขายพัสดุ

ช ารุด 
อื่น ๆ 

16 ต.ค.63 
  

136 - 6729/3364139 136 
26 ม.ค.64 

  
- 790 6730/3364529 790 

26 ม.ค.64 
  

- 3,000 6730/3364530 3,000 
4 ก.พ.64 

  
97 

 
6730/3364531 97 

16 มี.ค.64 3 
   

6730/3364532 3 
รวม 3 0 233 3,790 

 
4,026 

(2) งบประมาณจากส่วนกลาง 5 

- เงินประมาณเงินรายไดจ้ากส านักงานอธิการบดี 6 

 
รายการ 

 
รายรับ 

 
ใช้ไป 

ร้อยละ
ของเงิน
ที่ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ 

1.เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี  (4,572,600 บาท)  

  1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,904,300 1,016,343.81 53.37 887,956.19 46.63 

  1.2 โครงการพัฒนาและยกระดบัสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบลต้นแบบ 

500,000 64,134 12.83 435,866 87.17 

  1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต าบล
ต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

500,000 - - 500,000 100 
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  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชน
ต้นแบบ มข. Smart fishery 

568,300 - - 568,300 100 

  1.5 โครงการพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชน
ต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

600,000 - - 600,000. 100 

  1.6 Smart Health สุขภาพดี มสีุข ชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

500,000 71,223. 14.24 428,777. 85.76 

รวม 4,572,600 1,151,700.81 25.19 3,420,899.19 74.81 
 1 

- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ประจ าปีงบประมาณ  2564 2 

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ร้อยละ

ของเงินที่
ใช้ไป 

 คงเหลือ  
 ร้อยละของ
เงินเหลือจ่าย

สุทธิ  

ขออนุมัติ
หลักการยัง
ไม่เบิกจ่าย 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)  
1. พ้ืนท่ี ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000 48,910 6.11 751,090 93.89 - 
2. พ้ืนท่ี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 33,200 4.15 766,800 95.85 - 
3. พ้ืนท่ี ต.โนนคอม อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 800,000 39,805 4.98 760,195 95.02 4,760 

4. พ้ืนท่ี ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000 74,537.10 9.32 725,462.90 90.68 15,000 
5. พ้ืนท่ี ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000 48,906 6.11 751,094 93.89 - 

6. พ้ืนท่ี ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 56,772.20 7.10 743,227.80 92.90 112,670 
7. พ้ืนท่ี ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 38,542.20 4.82 761,457.80 95.18 8,566 
8. พ้ืนท่ี ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 33,503 4.19 766,497 95.81 30,820 

9. พ้ืนท่ี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 800,000 22,900 2.86 777,100 97.14 - 

รวม 7,200,000 397,075.50 5.51 6,802,924.50 94.49 171,816 

(3) งบประมาณอื่นๆ 3 

- เงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ - สรุปข้อมูลรายปีงบประมาณ 4 

  ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2550–2563 จ านวน 1,865,571.18 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนหกหมื่นห้าพนัห้าร้อยเจ็ด5 

สิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์)  6 

- เงินทุนส ารองสะสม - สรุปข้อมูลรายปีงบประมาณ 7 

 ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2560–2564 จ านวน 32,784,622.18 บาท (สามสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พัน 8 

หกร้อยยี่สิบสองบาทแปดสบิสองสตางค)์ 9 

ปีงบประมาณ  
2560 2561 2562 2563 2564 

13,083,297.64 24,738,798.42 30,729,277.08 30,779,409.82 32,784,622.18 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 
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- สรุป รายรับ - รายจ่าย เงินรายได ้1 

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 
1. รายรับจากการให้บริการวิชาการ  (1)  งบบุคลากร   

     1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างรายได ้

1,508,000.00   - เงินเดือน 18,000.00 

     1.2 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานกับ
หน่วยงานภายนอก 

79,595.00  -  ค่าจ้างช่ัวคราว 765,970.00  
 -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 246,154.70 

2. รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน  4,026.00  -    บัญชีประมาณการหนี้สินระยะยาว
กองทุนส ารองเพื่อ 

51,238.90 

3. รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 

233,880.00 ผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบตัิงาน
ในมหาวิทยาลัย 

  

4 รายรับเงินโอนฝ่ายการศึกษา 399,600.00 (2) กิจกรรม การปรับเปลี่ยนการบริการ
วิชาการ 

  

      - ค่าตอบแทน 35,020.00  
      - ค่าใช้สอย 163,329.99  
      - ค่าวัสดุ 109,117.81  

      - ค่าสาธารณูปโภค 13,517.63  
    (3) กิจกรรมสนับสนนุการสร้างชมุชน

ต้นแบบเพ่ือการพัฒนา 
  

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 181,800.00  
      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 794,837.79  

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 162,785.85  
    (4) กิจกรรม การจัดการศึกษาหลักสูตร

ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 
  

      - ค่าใช้สอย 1,150.00  
      -  ค่าวัสดุ 540.00  
    (5)  งบลงทุน   
      -ครุภัณฑส์ านักงาน 178,400.00  

    (6) รายจ่ายโอนงบประมาณให้
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น 

1,332,873.55  

    (7) รายจ่ายเงินโอนฝ่ายการศึกษา  258,399.00  
รวมรายรับ 2,225,101.00  รวมรายจ่าย 4,313,135.22  

คงเหลือ 
 

  (2,088,034.22) 

 2 

  มติที่ประชุมรับทราบ 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.                      1 

 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร 3 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. 4 

 ณ ห้องประชุมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  5 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  6 

    7 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง    8 

 3.1 การสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 9 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ อว 660203/138 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การ10 

สรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  ตามที่จะมีการสรรหาผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการสรรหาฯ 11 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 55/2564ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 12 

มกราคม 2564 เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีมติให้ส่วนงานที่จะด าเนินการสรรหา พิจารณาเลือก13 

วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 1) เสนอชื่อโดยวิธีหย่อน14 

บัตร  2) เสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 15 

  จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้ งที่  1/2564 เมื่ อวันที่  22 มกราคม 2564 16 

เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอ17 

เพื่อพิจารณา  : การเลือกวิธีเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ   มติที่ประชุม เห็นชอบ 18 

เลือกการเสนอชื่อโดยวิธีดิจิทัล  บัดนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้เสนอชื่อด้วยวิธีดิจิทัลตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 

10  กุมภาพันธ์ 2564   20 

 มติที่ประชุมรับทราบ 21 

 22 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   23 

 4.1 การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย  24 

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   25 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ อว 660201.1.4.1/ว 424 ลว 25 มีนาคม 2564 กองยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 26 

เรื่อง การจัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 27 

พ.ศ. 2565   โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และให้จัดท าข้อมูลผ่านระบบ Google sheets  และ 28 

มีก าหนดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   บัดนี้ งานบริหารและสื่อสารองค์กรได้จัดท าค าขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง 29 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงน าเข้าที่ประชุมเพื่อโปรด30 

พิจารณา และจักได้เสนอเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักต่อไป  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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 1 

 2 

 อัตราก าลังปัจจุบัน 3 

หน่วยงานย่อย ภาระงานที่ปฏิบัติ 
บุคลากร 

(คน) 
หมายเหตุ 

กองบริหารงานส านกั  2 ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับท่ี  1031 / 2561 )  
 

1.งานบริหารและสื่อสาร
องค์กร 

ประกอบไปด้วยภาระงานดา้นสารบรรณ บุคลากร โสต
ทัศนศึกษา ประชาสัมพันธ์ อาคารสถานท่ี ด้านการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ  

16 
 

2.งานบริการวิชาการ ประกอบด้วยภาระงานด้าน บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ ภาระงานด้าน การศึกษา
ต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตลอดช่วงอายุ 
และด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

9 
 

3.งานแผนยุทธศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประกอบด้วยภาระงานด้านแผน งบประมาณ 
อัตราก าลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกันคณุภาพ
การศึกษา ติดตามและประเมินผล 

9 

 รวมบุคลากร 36 

 4 

หน่วยงานย่อย 

ประเภทผูป้ฏบิัติงาน  
รวม 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 

อ่ืนๆ...
(ลูกจ้างประจ า/

พ.ราชการ) 

กองบริหารงานส านัก 
- ผู้บริหาร 
- นักวิชาการศึกษา 

  
1 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 

1. งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
      - นักจัดการงานท่ัวไป 
      - นักวิชาการศึกษา 
      - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
      - นักวิชาการพัสดุ 
      - นักวิชาการเงินและบัญช ี
      - นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      - พนักงานปฏิบัติการทั่วไป 
      - พนักงานขับรถยนต์ 
      - คนงาน 

 
 
 

 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
- 
1 

 
- 
4 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
1 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม  8 8  16 
2. งานแผนยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       - นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
       - นักวิชาการศึกษา 
       - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  
 
2 
2 
- 

 
 

- 
4 
1 

 
 
- 
- 
- 

 
 
2 
6 
1 



13 
 

หน่วยงานย่อย 

ประเภทผูป้ฏบิัติงาน  
รวม 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 

อ่ืนๆ...
(ลูกจ้างประจ า/

พ.ราชการ) 

รวม  4 5  9 
        3. งานบริการวิชาการ 

       - นักวิชาการศึกษา 
       - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
       - เจ้าหน้าท่ีธุรการ    

  
4 
- 
- 

 
2 
2 
1 

 
- 
- 
- 

 
6 
2 
1 

รวม  4 5 - 9 
รวมท้ังหมด  18 18 - 36 

                      1 

   อัตราก าลังใหม่  2 

หน่วยงานย่อย ภาระงานที่ปฏบิัต ิ
จ านวนบุคลากร 

(คน) 
หมายเหต ุ

กองบริหารงานส านัก ควบคุม ก ากับดูแล ท่ีปรึกษา งานในส านัก 2  
1.งานอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานด้าน บริหารและธรุการ  

การเงิน พัสดุ ประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ แผน
และงบประมาณ ประกันคณุภาพการศึกษา และผลติ
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ (Production House) 

14 
 

 

2.งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศกึษาตลอดชีวิต เช่น 
การ Reskills/Upskills ทั้งในรูปแบบ  Degree  Non-
degree ผ่านระบบ Credit bank และรวมถึงเรื่องของ 
Professional Training 

10  

3.งานจัดหลักสูตรวิถีใหม ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศกึษาส าหรับหลักสูตร
ปกติใหม่ (New Normal Education) เช่น การรับเข้า 
การลงทะเบยีนเรยีน กิจกรรมเสรมิหลักสูตร การ
ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฯลฯ   

4  

4.งานบริการวิชาการสู่ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการวชิาการแก่ชุมชนโดย
น าเอาองค์คงวามรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชน
การ พัฒนาเชิงพื้นที่ ยกระดับชุมชนใหม่ๆ โดยเน้นการ
ให้บริการในรูปแบบ CSV  

6  

 รวมบุคลากร 36  

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 



14 
 

การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในส านักบริการวิชาการใหม่ 1 

หน่วยงานย่อย 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน  
รวม 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย 

อื่นๆ...
(ลูกจ้างประจ า/พ.

ราชการ) 
กองบริหารงานส านัก 

- ผู้บริหาร 
- นักวิชาการศึกษา 

  
1 
1 

   
2 

1. งานอ านวยการ 
-  นักจัดการงานท่ัวไป  
-  นักวิชาการศึกษา 
-  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
-  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
-  นักวิชาการพัสดุ 
-  นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  นักวิชาการเงินและบัญช ี
-  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
-  พนักงานปฏิบัติการทั่วไป 
-  พนักงานขับรถยนต์ 
-  คนงาน 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
 
2 
 
 
 
 
1 

         2 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

 
 

รวม  7 7  14 
        2. งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตชีวิต   

-  นักวิชาการศึกษา 
  -  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
-  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    

  
4 

 
3 
2 
1 

  
 

          รวม  4 6  10 
3. งานจัดหลักสูตรวิถีใหม่ 
-  นักวิชาการศึกษา  

  
3 

 
        1 

  
 

รวม  3 1  4 

4. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
-  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
-  นักวิชาการศึกษา 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
- 
4 

 
- 
- 

 
1 
5 

รวม - 2 4 - 6 
รวมท้ังหมด - 18 18 - 36 

 2 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เสนอเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อขอความเห็นชอบ และน าส่ง3 

มหาวิทยาลัยตามเวลาที่ก าหนดต่อไป 4 

 5 

 6 

 7 

 8 



15 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 1 

 5.1  (ร่างฉบับแก้ไขจากอธิการบดี) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดตั้งกองทุน วิจัย นวัตกรรม  2 

                และบริการวิชาการ ฯ 3 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 4 

มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านัก ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดท าประกาศเพื่อสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหาร5 

เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่มียอดยกมาตั้งแต่ปี 2550 – 2562 จ านวนทั้งสิ้น 1,828,991.35 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน6 

สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)  ท่านอธิการบดี ได้ให้ความคิดเห็นว่า เห็นควรให้รอผู้อ านวยการ7 

ส านักบริการวิชาการ ที่อยู่ระหว่างการสรรหาเป็นผู้ด าเนินการต่อไป  8 

 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้เสนอเข้าวาระที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อขอความเห็นชอบ และส่งให้9 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 10 
 11 

 5.2 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ของหน่วยงานที่ขอความร่วมมือ ส านักบริการวิชาการ 12 

เรื่องโดยย่อ :- ส านักบริการวิชาการ ได้รับการประสานขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดสอบคัดเลือกเข้ารับ13 

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 14 

ล าดับที ่ หน่วยงาน รายการ จ านวนผู้เข้าสอบ ค่าใช้จ่าย วันสอบ 
1.  ส านักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยับูรพา 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

29,378 5,100,000.00 13-มิ.ย.-64 

2.  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงาน ก.พ. (ภาค ก.) 30,000 n/a 22-ส.ค.-64 
29,991  12-ก.ย.-64 

 มติที่ประชุมรับทราบ 15 

 5.3 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ และ การประชุมบุคลากรส านักบริการวิชาการ 16 

ประจ าปี 2564 17 

เรื่องโดยย่อ :- เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ  18 

ได้จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ และ การประชุมบุคลากรส านักบริการวิชาการ 19 

ประจ าปี 2564 มาเพื่อโปรดพิจารณา 20 

ครั้งที่ เดือน ก าหนดส่งเรื่องเข้าวาระที่ประชุม ก าหนดการประชุม เวลา 

ครั้งที่ 1 มกราคม วันจันทร์ที ่ 18 มกราคม 2564 วันพฤหัสบดีที ่ 28 มกราคม 2564 09.30 น. 

ครั้งที ่2 กุมภาพันธ ์ วันจันทร์ที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วันพฤหัสบดีที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 10.00 น. 

  มีนาคม ไม่มีการประชุม 

ครั้งที่ 3 เมษายน วันจันทร์ที ่ 26 เมษายน 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 4 พฤษภาคม วันจันทร์ที ่ 17 พฤษภาคม 2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 5 มิถุนายน วันจันทร์ที ่ 21 มิถุนายน 2564 วันพุธที ่ 30 มิถุนายน 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 6 กรกฎาคม วันจันทร์ที ่ 19 กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 7 สิงหาคม วันจันทร์ที ่ 16 สิงหาคม 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 8 กันยายน วันจันทร์ที ่ 13 กันยายน 2564 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 9 ตุลาคม วันจันทร์ที ่ 18 ตุลาคม 2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 10 พฤศจิกายน วันจันทร์ที ่ 15 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ที ่ 26 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. 

ครั้งที่ 11 ธันวาคม วันจันทร์ที ่ 13 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 10.00 น. 

    มติที่ประชุมรับทราบ และให้มีการประชุมบุคลากร  2 เดือนต่อครั้ง โดยก าหนดวันที่ไม่ตรงกับวันประชุม21 

คณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 22 

 23 
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 1 

 2 

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 3 

 4 

 5 

(นายธวัช  รัตนมนตรี) 6 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 7 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 8 

 9 

 10 

 11 

             (นางวิภาดา  มีแวว) 12 

รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 13 

            ผู้จดรายงานการประชุม 14 


		2021-06-01T13:51:58+0700
	วิภาดา มีแวว


		2021-06-01T13:53:31+0700
	วิภาดา มีแวว


		2021-06-01T14:24:21+0700
	ธวัช รัตนมนตรี




