
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 1 

คร้ังที่ 4/2564 2 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30.12.00 น.  3 

ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ  4 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Meeting 5 

 6 

รายชื่อผู้มาประชุม 7 

 8 

(1) ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM Meeting 9 

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

ประธานกรรมการ  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 
รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการวชิาการ 

รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวทิย์  อุปสัย 
รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 
 

4. นายธวชั รัตนมนตร ี
     ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

5. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

6. นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
รักษาการหัวหน้างานบริการวชิาการ 

กรรมการ 

7. นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ ์
รักษาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

8. นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากูล 
รักษาการหัวหน้างานบริการวชิาการสู่ชุมชน 

กรรมการ 

9. นางวิภาดา มีแวว 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 10 

(2) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชมุมณีเทวา  11 

1. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

 12 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 13 

 -ไม่มี- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 1 

 ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 2 

 3 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   4 

 1.1 รายงานผลการด าเนินการ งานบริการวิชาการ 5 

เรื่องโดยย่อ :- งานบริการวิชาการ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 6 

  แผนการให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 7 

  1.1-1  แผนการให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 8 

         - หลักสูตรผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพึง 130 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง  9 

14 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น 10 

(1) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564  11 

(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการขออนุมัติจัดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่าลงทะเบียนท่านละ  20,000 บาท12 

ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจ านวน 16 ท่าน จาก 14 สถานประกอบการ 7 จังหวัดทั่วประเทศข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 13 

  1.1-2 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ 14 

 การด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์ จ านวน 9 15 

หลักสูตร ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 อยู่ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมีผู้เข้าการอบรมเริ่มสมัคร16 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม จ านวน 15 คน จาก 14 โรงพยาบาล 10 จังหวัดทั่วประเทศ  17 

1.2 การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอก 18 

 19 

  มติที่ประชุมรับทราบ 20 

 21 

 22 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่5 จังหวัดขอนแก่น 

ชื่อโครงการ 
โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล 
กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

พื้นที่ด าเนินการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และตอนกลาง จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระยะเวลา 150 วัน 

งบประมาณ 2,460,000 บาท 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุมัติจัดและขออนุมัติงบประมาณโครงการ 
- อยู่ระหว่างกระบวนการที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการ จ านวน 1Man-day ต่อกิจการ (1 Man-day/6 Man - 
hour) หรือ 24 Man-Hour จ านวน 60 กิจการ 
- ทีมที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรึกษาจ านวน 5 ท่าน ก าลังด าเนินการลงพื้นที ่จังหวดั
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครพนม 
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รายงานผลการด าเนินงาน งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

เรื่องโดยย่อ :- งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 2 

  1.2.1 งานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 

(1) ข้อมูลตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการประเมิน4 

คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  5 

 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปี6 

การศึกษา. 2563 ประกอบด้วย 1) ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 2) ผลลัพธ์ด้านการมุ้งเน้นลูกค้า 3) ผลลัพธ์ด้าน7 

การมุ้งเน้นบุคลากร 4) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 5) ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด และจะ8 

ด าเนินการส่งให้มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T)  มีการด าเนินงานดังนี้ 11 

- กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) อ้างถึงหนังสือ อว 0223/ว4902 ลงวันที่ 17 12 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) และหนังสือ อว 0223/ว 4904ลง13 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เร่ือง การปรับกิจกรรมย่อยของกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการและ14 

ให้จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีน ในพื้นที่ 3,000 ต าบล  นอกจากนี้ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจโดย15 

ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใคร่ขอความกรุณาท่านในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ โปรดด าเนินการตามแนวทาง16 

ด าเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้ 17 

1. เชิญเข้าร่วมกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2564 18 

และขอความกรุณาผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่จะด าเนินการตามแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 20 19 

พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป อว)  สนับสนุน20 

งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 10,000 บาท ต่อต าบล  21 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการปรับกิจกรรมย่อยของกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา22 

การให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหา COVID-19 โดยไม่กระทบตัวชี้วัดการด าเนินการตามกิจกรรมหลัก รวมทั้งขอให้จัดเก็บข้อมูล23 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ 3,000 ต าบล ทั้งนี้หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ด าเนินการปรับ แผน24 

กิจกรรมในงบประมาณ 800,000 บาท   25 

        สรุป ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป อว)  ขอความร่วมมือ26 

จากทุกมหาวิทยาลัย  ทุกพื้นที่ ด าเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) ระหว่างวันที่ 23-31 27 

พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 28 

    1. ใช้ banner ส่วนกลาง ตาม (Banner size dimension) ใน google drive ด้านล่าง เพื่อจัดท ากา29 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website สื่อ online และ ในพื้นที่จัดกิจกรรม (on-site ) ของมหาวิทยาลัย 30 

    2. จัดท า VDO Clip  ตามแนวทาง (COVID Week Striation VDO 4) ใน google drive ด้านล่าง เพื่อให้31 

ข้อมูลที่ถูกต้องและรณรงค์การฉีดวัคซีนต้านโควิดในชุมชน 32 

    3. Upload VDO Clip ข้อ 2 ใน Website U2T Online Community ตามคู่มือ ใน google drive ด้านลา่ง33 

เพื่อน าไปใช้เผยแพร่ ทางช่องทางต่าง ๆ ของส านักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ34 

มหาวิทยาลัย ต่อไป 35 

กิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่ ประกอบด้วย 36 

1) การท าความสะอาดสถานที่ที่เปน็จุดเสี่ยงใชง้านร่วมกัน 37 

2) การจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ 38 

3) การจัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ลา้งมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค 39 
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4) การสอนท าอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหนา้อนามัย (Face Shield) 1 

5) การรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่าง และการสวมใส่หนา้กากอนามัย 2 

กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจและการรณรงค์ให้เกิดการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 3 

1) ป้าย BANNER กลาง 2 เร่ือง 1.กิจกรรมเชิงรุก และ 2. กิจกรรมรณรงค์ 4 

2) MOTTO กิจกรรม 5 กิจกรรมเชิงรุก U2T COVID week 23-28 พ.ค.64 5 

3) การใช้ช่องทาง Social Media เช่น Facebook Live การ Share Events 6 

4) ตราสัญลักษณ์ อว.+U2T 7 

 8 

การด าเนินการ กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ประกอบด้วย 9 

ล าดับ
ที ่

แขวง/ต าบล อ าเภอ จังหวัด ผู้ประสานงาน การด าเนินการ 

1. นาฝาย ภูผามา่น ขอนแก่น นายชาลี  พรหมอินทร ์ 25 พฤษภาคม64 

2. โนนคอม ภูผามา่น ขอนแก่น นายชนะชัย  ฤทธิ์ทรงเมือง 27 พฤษภาคม64 
3. วังสวาบ ภูผามา่น ขอนแก่น นส.เสาวลักษณ์  ราช า 25-26 พฤษภาคม64 

4. ห้วยม่วง ภูผามา่น ขอนแก่น นายประภาพรณ์  ขันขัย 26-27 พฤษภาคม64 
5. กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น นางชลาลัย  ภูโทถ้ า 27-28 พฤษภาคม64 

6. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น นส.วรรณภา  สีดาพล 27-28 พฤษภาคม64 
7. บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น นส.ภคปภา  เวชกิจ 24-25 พฤษภาคม64 
8. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น นส.อุมาพร  ปาลสาร 27-28 พฤษภาคม64 
9 กุดเค้า มัญจาครี ี ขอนแก่น นส.วรรณวิษา  ธนาจินตวิทย ์ 27 พฤษภาคม64 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ  ประกอบด้วย 11 

- อบรมให้ความรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และการ12 

ปฏิบัติตนให้ถูกวิธี 13 

- อบรมให้ความรู้ในการเตรียมการก่อนฉีด-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 14 

- รณรงค์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยการท าสื่อประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ อว.ก าหนด  15 

- การท าอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ การจัดท าหน้ากาก Face Shield 16 

เจล น้ ายาฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง(ถุงมือการแพทย์) และแมส  17 

- การจัดอบรมโดยวิทยากรจากพื้นที่ ได้แก่  สาธารณสุขอ าเภอ  พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลอ าเภอ  18 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัครประจ า19 

หมู่บ้าน 20 

- ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ U2T จากเจ้าหน้าที่กองคลัง เมื่อวันที่ 19 21 

พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting  และประชุมผู้รับผิดชอบพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องในการซักซ้อม22 

ความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ U2T จากเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักบริการวิชาการ วันพุธที่ 23 

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา 24 

- กิจกรรมการปฐมนิเทศ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านดิจิทัล Digital Literacy ผู้จ้างงาน ทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 

22 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.15 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live  26 

 27 

 28 

 29 
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(3) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินรายได้ส านักงาน1 

อธิการบดี  2 

 โครงการบริการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการทั้งสิ้น  5 โครงการ ได้แก่ 3 

1) โครงการพัฒนาและยกระดับสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) โครงการพัฒนาเส้นทาง4 

ท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) โครงการ Smart Fishery 4) โครงการพัฒนางานหัตถกรรมใน ชุมชน5 

ต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) โครงการ Smart Health สุขภาพดี มีสุข ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น  งบประมาณ6 

ที่ได้รับจัดสรรจ านวนทั้งสิ้น 2,668,300 บาท  ด าเนินโครงการ จ านวน 1,168,300 บาท  คงเหลือ จ านวน 1,500,000 บาท 7 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้ 9 

- ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติม ความว่า การด าเนินงานโครงการ U2T งบประมาณคงเหลือที่รายงานมา จ านวน 10 

1,500,000 บาท นั้น   ส านักมีแผนใช้งบประมาณด าเนินงานโครงการเพิ่มเติม ได้แก่ 1) โครงการป้องกันไวรัส COVID-19 11 

พัฒนาคุณภภาพชีวิตการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตใหม่ จ านวน 200,000 บาท   2) โครงการ Production house จ านวน 12 

1,300,000 บาท และขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  เพื่อเหลีกเลี่ยง13 

ผลกระทบต่อหน่วยงาน 14 

1.2.2 งานบริการการศึกษา (Office of New Normal Education) 15 

- การประชุมหารือการจัดท าหลักสูตรระยะสัน้ (เกษตรอินทรีย์)  ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ ถ้าได้รายละเอียดจะ16 

เชิญผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้เชีย่วชาญต่อไป 17 

- การจัดท าวารสาร ฉบบัใหม่  18 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี ้19 

- ประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติม ความว่า การจัดท าวารสารของส านัก ให้ศึกษาทิศทางและเป้าหมายของ20 

มหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องและเกิดการบูรณาการกับคณะ หน่วยงาน หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้มีรูปแบบที่21 

ทันสมัยน่าสนใจ    22 

- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ความว่า  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน23 

ประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ มีหน้าที่ก าหนดรูปแบบและแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของ24 

ส านักบริการวิชาการ   25 

มติที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ  ประธานคณะท างานด าเนินการต่อไป 26 
  27 

1.3  รายงานผลการด าเนินงาน งานบริหารและสื่อสารองค์กร  28 

เรื่องโดยย่อ :-งานบริหารและสื่อสารองค์กร สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 29 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ วันศูกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.  30 

ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Meeting 31 

(2) ท าบันทึกขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง 32 

ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 18 อัตรา 33 

(3) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 34 

(4) จัดอบรมการใช้งาน Digital Signature ให้กับบุคลากร  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Meeting ในวันที่ 35 

27 พฤษภาคม 2564  36 

(5) ค าสั่ง/ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง   37 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานผลิตสื่อสารสนเทศ (Production House) ส านักบริการวิชาการ 38 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ 39 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 1 

2564 2 

มติที่ประชุมรับทราบ 3 
 4 

1.4 รายงานผลการด าเนินงาน งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 5 

เรื่องโดยย่อ :- งานบริการวิชาการสู่ชุมชน สรุปผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 6 

(1) งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลยัขอนแก่น 7 

- ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย 8 

พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก9 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 10 

(2) งานดา้นบริการวิชาการ กับหนว่ยงานภายนอก 11 

- ร่างหลักสูตรระยะสัน้ในการเลี้ยงจิ้งหรีด  อยู่ระหว่างด าเนนิการ 12 

 มติที่ประชุมรับทราบ 13 

 14 

1.5 รายงานสถานะทางการเงนิส านักบริการวิชาการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 15 

เรื่องโดยย่อ :- รายงานสถานะทางการเงิน ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  16 

   ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย 17 

1. สรุป งบประมาณเงินรายได้ (รายรับ-รายจา่ย) 18 

รายการ  รายรับ  รายจ่าย คงเหลือ 

1.เงินรายได้ส านักบริการวชิาการ 
รวมเงินรายได้                       (1) 1,825,501.00 4,196,946.92  - 2,371,445.92 
 19 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

2.เงินรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ 

รวมเงินรายได้จากแหล่งอ่ืนๆ (2) 12,172,200.00 2,846,884.31 9,325,315.69 
 20 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

 21 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมป ี

รวมเงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี (4) 3,408,376.00 2,735,057.44 673,318.56 
 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

3. เงินรายได้ กองทุน 

    รวมเงินรายได้เงินกองทุน (3) 34,650,193.36 - 34,650,193.37 
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2. รายละเอียดงบประมาณทุกหมวด (รายรับ-รายจ่าย) ส านักบริการวิชาการ 1 

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 

1.เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 
1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ 
 

   1. กิจกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชนตน้แบบ
เพ่ือการพัฒนา 

 

     - โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได ้   1,508,000.00    -ค่าตอบแทน 181,800.00 

     - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอก 

      79,595.00     -ค่าใช้สอย 795,987.79 

      -ค่าวัสด ุ 163,325.85 

1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน  
 

        4,026.00  2. กิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
    การบริการวิชาการ 

 

    - ค่าตอบแทน 35,020.00 

    - ค่าใช้สอย 164,614.99 

    - ค่าวัสดุ 114,102.81 

    - ค่าสาธารณูปโภค 13,517.63 

     3. งบบุคลากร 
 

 

 
 -  ค่าจ้างช่ัวคราว (8 คน*8 เดือน) 874,850.00 

1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย               
     (ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง) 

     233,880.00  -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง  
   (จ่ายแล้วจาก ข้อ 1.3 จ านวน 8 เดือน) 

155,920.00 

 
  -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง 

       (ส านักฯจ่ายจ านวน 8 เดือน) 
145,724.70 

 

  -   ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ต าแหน่ง 
      (ส านักฯโอนให้มหาวิทยาลัยตั้งจ่าย 
         จ านวน 12 เดือน ร้อยละ 50) 

634,809.60 

  

 
 -  บัญชีประมาณการหนีส้ินระยะยาวกองทุน
ส ารองเพื่อผลประโยชน์และสวสัดกิาร
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั 

60,939.60 

  

  4. รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 
- ค่าใช้สอย  
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

611,451.95 
42,482.00 
24,000.00 

    5. งบลงทุน   

      -ครุภัณฑส์ านักงาน 178,400.00  

รวมเงินรายได้                       (1) 1,825,501.00  รวมเงินรายจ่าย 4,196,946.92  

คงเหลือ 
 

 - 2,371,445.92 

 2 

 3 

 4 
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รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

2.เงินรายได้จากแหล่งอื่นๆ 
2.1 เงินรายรับ-ส านักงานอธิการบดี 4,572,600.00 2,184,643.81 2,387,956.19 

2.2 เงินรายรับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (U2T) 

7,200,000.00 403,841.50 6,796,158.50 

2.3 รายรับเงินโอนฝา่ยการศึกษา  (เงินคงเหลือ ฝ่ายการศึกษามีแผนใช้
ด าเนินงานโครงการร่วมกบัโครงการครูอาเซียน) 

399,600.00 258,399.00 141,201.00 

รวมเงินรายได้จากแหล่งอื่นๆ (2) 12,172,200.00 2,846,884.31 9,325,315.69 
 1 

 2 

4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
4.1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานหน่วยงานภายนอก 3,408,376.00 2,735,057.44 673,318.56 

รวมเงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี (4) 3,408,376.00 2,735,057.44 673,318.56 
 3 

รายละเอียด งบประมาณเงินรายได้  4 

1.  เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 5 

 1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ 6 

  -  โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได ้7 

 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บริการวิชาการ 
เพ่ือสร้างรายได้ 

รายรับ 

หักกองทุนรวม5% 

รวมรายจ่าย คงเหลือ 
ค่าสาธารณูปโภค

5% 

ทุนส ารอง5% 

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

  8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

3. เงินรายได้ กองทุน 

3.1 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ  1,865,571.18 - 1,865,571.18 
3.2 เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2563 32,784,622.18 - 32,784,622.18 

รวมเงินรายไดเ้งินกองทุน (3) 34,650,193.36  34,650,193.37 
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  - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 1 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน      หน่วยงานภายนอก      รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการ

ผูกพันยังไม่
เบิกจ่าย 

1. โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ คบอ. 
      

79,595.00  
79,595.00 0 0 

    - ใช้เงินรายไดส้ านักฯ         0.00  8,195.00   

รวม 79,595.00 87,790.00 0 0 
คงเหลือรวมยอดผูกพัน   0 0 0 

 2 

 1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน 3 

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 

 4 

 1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย ( ค่าจ้าง-เงินเดือน) 5 

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย  1 ต าแหน่ง (ค่าจ้าง-เงินเดือน)  233,880.00 155,920.00 77,920.00 

รวมท้ังสิ้น 233,880.00 155,920.00 77,920.00 
 6 

2.เงินรายได้จากแหล่งอื่นๆ    7 

 2.1.เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 

 
รายการ 

 
รายรับ 

 
รายจ่าย 

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 โครงการพัฒนาและยกระดบัสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบล
ต้นแบบ 

500,000 64,134 12.83 435,866 87.17 

  1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบ มข. 500,000 300,000 60.00 200,000 40 
  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชนต้นแบบ มข. 
Smart fishery 

568,300 197,218 34.70 371,082 65.30 

  1.5 โครงการพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบ มข. 600,000 535,725 89.29 64,275 10.71 
  1.6 Smart Health สุขภาพดี มสีุข ชุมชนต้นแบบ มข. 500,000 71,223. 14.24 428,777. 85.76 

รวมเฉพาะโครงการ 2,668,300 1,168,300 43.78 1,500,000 56.22 

รวม 4,572,600 2,184,643.81 47.78 2,387,956.19 52.22 
  9 
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 2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 

รายการ  งบประมาณ  จ่ายจริง 
ร้อยละ

ของเงินท่ี
ใช้ไป 

 คงเหลือ  
 ร้อยละของ
เงินเหลือจ่าย

สุทธิ  

 ขออนุมัติ
หลักการยัง
ไม่เบิกจ่าย  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 
1. พ้ืนท่ี ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 800,000 48,910.00 6.11 751,090.00    93.89  0 
2. พ้ืนท่ี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 33,200.00 4.15 766,800.00    95.85  0 

3. พ้ืนท่ี ต.โนนคอม อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 800,000 39,805.00 4.98 760,195.00    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 48,906.00 6.11 751,094.00    93.89  0 
6. พ้ืนท่ี ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

800,000 54,972.20 6.87 745,027.80    93.13  112,670 

7. พ้ืนท่ี ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 47,108.20 5.89 752,891.80    94.11  0 
8. พ้ืนท่ี ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 800,000 33,503.00 4.19 766,497.00    95.81  30,820 
9. พ้ืนท่ี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 800,000 22,900.00 2.86 777,100.00    97.14  0 

รวม 7,200,000  403,841.50  5.61 6,796,158.50   94.39  163,250 

หมายเหตุ  งบประมาณโอนมา ณ เดือนมีนาคม 50% = 3,600,000.- บาท  2 

 2.3 รายรับเงินโอนฝ่ายการศึกษา   3 

โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัของ
ส านักบริการวิชาการ 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการผูกพัน
ยังไม่เบิกจ่าย 

1. โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการ 

    200,000.00  93,404.00 106,596.00 0 

 2. โครงการ  Benchmarking    199,600.00  164,995.00 34,605.00  

(เงินคงเหลือ ฝ่ายการศึกษาใช้ด าเนินงานโครงการร่วมกับโครงการครูอาเซียน) 
รวม   399,600.00 258,399.00 141,201.00 0 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน   0 0 0 

 4 

3.  เงินรายได้ กองทุน 5 

 3.1  เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 6 

  ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2550-2563 จ านวน 1,865,571.18 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อย 7 

เจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) 8 

 3.2  เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2563  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 9 

สรุปสิ้นปีงบประมาณ 10 

ปีงบประมาณ  
2558 

ปีงบประมาณ  
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ   
2561 

ปีงบประมาณ  
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

7,334,414.74 9,039,727.94 13,083,297.64 24,738,798.42 30,729,277.08 32,784,622.18 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 
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4. เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 1 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานหน่วยงาน
ภายนอก 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายการผูกพัน
ยังไม่เบิกจ่าย 

1. โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของส านักงาน ก.พ.2563 

    3,008,376.00  2,474,767.44 533,608.56 0 

 2. โครงการออมสินยุวพัฒน์    400,000.00 260,290.00 139,710.00  

รวม 3,408,376.00 2,735,057.44 673,318.56 0 

คงเหลือรวมยอดผูกพัน   0 0 0 

  มติที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.                      4 

 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  5 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการ ได้ด า เนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านัก6 

บริการวิชาการ คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการวิชาการ  7 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Meeting 8 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 9 
 10 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง    11 

 3.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ของหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับส านักบริการวิชาการ 12 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ อว 84232/0101 ลว 4 มีนาคม 2564 ส านักงาน ก.พ.  เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นศูนย์13 

สอบในการด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 2564 และบันทึกที่ อว 8128/0285 ลว 18 14 

พฤษภาคม 2564  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ขอเชิญเป็นศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1/1  15 

ส านักบริการวิชาการ ได้สรุป จ านวนผู้เข้าสอบ ค่าใช้จ่าย และก าหนดการจัดสอบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 16 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

29,378 5,200,000 8 ส.ค.2564 

2.  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  30,000  22 ส.ค.2564 
   59,991 5,699,145 19 ก.ย.2564 
  รวม  10,799,145  

 17 

 มติท่ีประชุมรับทราบ 18 
 19 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   20 

 4.1  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564 21 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ อว 660101.15/ว 28 ลว 7 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ส านักงาน22 

อธิการบดี เร่ือง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ23 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564  และได้มีมติเห็นชอบการ24 

ด าเนินงานให้ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุ25 

พนมทองค า พ.ศ. 2560 ข้อ 14 ท าการเสนอชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนม26 

ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564  และมีก าหนดส่ง (โดยวิธีลับ) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสาร  27 

แนบวาระ 28 
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 มติที่ประชุม -ไม่เสนอชื่อ  1 

 4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 2 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ 660101.15/ว 35 ลว 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา3 

กิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564  ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมคร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 4 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564  5 

โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อ แล้วด าเนินการให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควร6 

ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 7 

จึงเห็นสมควรให้ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุ8 

พนมทองค า พ.ศ. 2560 ข้อ 13 ท าการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (โดยวิธีลับ) 9 

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบวาระ 10 
  11 

 มติที่ประชุม -ไม่เสนอชื่อ 12 
 13 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 14 

 5.1  การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อให้ตอบสองนโยบายของ15 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริหารและสื่อสารองค์กรได้มอบหมายให้นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 

จัดอบรมออนไลน์เรื่องการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากร และเริ่มใช้หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 1 17 

มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา และขอความร่วมมือใช้ตัวเลขอารบิกในการจัดท าหนังสือราชการ ปัจจุบันงานบริหารและสื่อสาร18 

องค์กร อยู่ระหว่างจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) เพื่อแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบต่อไป 19 

 5.2 การประชุมเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย สามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/256 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 

17 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. โดยส านักบริการวิชาการ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ 21 

ZOOM Meeting   ประธานได้มอบหมายให้ หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร จัดทีมงานด าเนินการ เพื่อประสานฝ่าย22 

เลขานุการเครือข่ายฯ และเตรียมการจัดประชุมตามวัน เวลา ที่ก าหนด 23 

 5.3 การพัฒนาบุคลากร ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ความว่า ส านักควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยเป็นการจัดอบรม24 

ให้ความรู้ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นว่า การอบรมเรื่อง25 

ใดบ้างที่เห็นว่าควรน ามาอบรมให้กับบุคลากร 26 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ แสดงความคิดเห็น ความว่า  มีแผนจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับ 27 

Point cast เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  เพิ่มทักษะในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานของส านัก 28 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปัจจุบันได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ มีหน้าที่จัดท าแผน 29 

ก าหนดรูปแบบและแนวทางการประชาสมัพันธ ์นโยบาย โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 30 

ของส านักบริการวิชาการ   31 

  ที่ปรึกษากองบริหารงานส านัก ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ความว่า ควรจัดอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้กับ32 

บุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน ทั้งด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้33 

ข้อมูล ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 34 

 5.4 รายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประธานแจ้ง35 

ต่อที่ประชุม ความว่า ให้ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx โดยให้36 

ผู้รับผิดชอบด้านแผนปฏิบัติราชการเป็นผู้ด าเนินการ 37 

 38 

 มติที่ประชุมรับทราบ 39 

  40 

  41 



13 
 

 1 

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 2 

 3 

 4 

(นายธวัช  รัตนมนตรี) 5 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 6 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 7 

 8 

 9 

 10 

             (นางวิภาดา  มีแวว) 11 

รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 12 

            ผู้จดรายงานการประชุม 13 
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