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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ 1 

คร้ังที่ 5/2564 2 

เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 3 

ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 4 

............................................................. 5 

 6 

ผู้มาประชุม 7 

 8 

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

ประธานกรรมการ  

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

3 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 

4 นายธวัช รัตนมนตร ี
     ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

5 นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย 
ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 

กรรมการ 

6 นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย 
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ 

กรรมการ 

7 นางเอ้ืองฟ้า วรรณสิทธิ์ 
รักษาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

8 นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากูล 
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

กรรมการ 

9 นางวิภาดา มีแวว 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 

10 นางสาววรรณภา สีดาพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
11 นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 1 
 2 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3 

1.1 งานบริการวิชาการ มีการด าเนินงาน ดังนี้     4 

 การด าเนินงานโครงการบริการฝึกอบรม   5 

1.1.1 การด าเนินงานให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 6 

(1) หลักสูตรผู้ด ำเนินกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพึง 130 ชั่วโมง ระหว่ำงวันที่ 14 มิถุนำยน ถึง 1 4 7 

กรกฎำคม 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น 8 

- ได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2564  9 

- อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรอบรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM meeting ค่ำลงทะเบียน คนละ  10 

20,000 บำท ผู้สมัครเข้ำร่วมอบรม  จ ำนวน 22 คน รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  440 ,000 บำท 11 

- โดยภาคทฤษฎีจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ วันที่ 3-5 และ 12 

9 กรกฎาคม 2564 ณ จังหวัดขอนแก่น โดนหลักสูตรผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 13 

22 เมษายน 2564  14 

(2)  หลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่องทำงกำรพยำบำลและเทคนิคกำรแพทย์ 15 

 กำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่องทำงกำรพยำบำลและเทคนิคกำรแพทย์ 16 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 ( COVID- 19 )ท ำให้จ ำนวนผู้เข้ำอบรมไม่เป็นไปตำมเกณฑ์17 

ที่สำมำรถจัดอบรมได้ ดังนั้น งำนบริกำรวิชำกำร จึงใคร่ของดจัดอบรม หลักสูตรศึกษำต่อเนื่องทำงกำรพยำบำลและบุคลำกร18 

ในระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 8 หลักสูตร และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทำงกำยภำพบ ำบัด จ ำนวน 1 หลักสูตร  19 

(3) ประชุมจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 20 

1.1.2 การด าเนินงานโครงการบริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 21 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที ่5 

ช่ือโครงการ โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากลกิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
และเพิ่มมูลคา่ผลิตภณัฑ ์

พื้นที่ด าเนินการ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และตอนกลาง จ านวน 
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดรอ้ยเอ็ด 

ระยะเวลา 150 วัน 
งบประมาณ 2,460,000 บาท 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินโครงการ 

- อยู่ระหว่างกระบวนการที่ปรึกษาลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเพื่อเพิ่มผลิตภาพของสถาน
ประกอบการ จ านวน 1Man-day ต่อกิจการ จ านวน 61 กิจการ ลงพื้นที่ด าเนินการจ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร 
- ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานและเบิกค่าจ้าง งวดที่ 1 จ านวน 738 ,000 บาท  ก าหนดส่งภายในวันที่ 
25 มิถุนายน 2564 



3 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 1 

 2 
 3 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 

งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงาน ดังนี้     5 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 6 

 1.2.1 ข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์  7 

 1.2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (U2T)  8 

 1.2.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินรายได้ส านักงานอธิการบดี     9 

พ้ืนที่ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น และพ้ืนที่ ต.พระยืนมิ่งมงคล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น   10 

 งานจัดการศึกษาวิถีใหม่ (Division of New Normal Education) 11 

1. การจัดท าหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ด้านการเกษตรอินทรีย์ 12 

จากศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 13 

- หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ด้านการเกษตรอินทรีย์ ต้องเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย 14 

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ลดต้นทุน และลดแรงงาน 15 

- หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือระยาว ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตร 16 

 ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 17 

- หลักสูตรเกษตรอินทรีย์/ลดการใช้สารเคมี/การปรับปรุงดิน/การใช้สารชีวพันธุ์/ระวังรักษาสิ่งแวดล้อม 18 

- หลักสูตรเกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 19 

- หลักสูตร Smart Framer/เกษตรอัจฉริยะ/เกษตรแนวใหม่ 20 

ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร 21 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถแต่ละด้านที่ต้องการมาหารือและร่วมร่างหลักสูตร 22 

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถด้านเกษตร ได้แก่ ดร.มงคล  ต๊ะอุ่น  เชี่ยวชาญด้านดิน และศาสตราจารย์กมล  23 

เลิศรัตน์ เชี่ยวชาญด้านเกษตรชุมชนเมือง 24 

- การเขียนโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ ต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการให้25 

ชัดเจน และใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับของเดิมท่ีมีอยู่ หรือเสริมของใหม่  26 

2. การจัดท าวารสารส านักบริการวิชาการ 27 

- ทาบทาม ศาสตราจารย์อนันต์  พลธานี   เป็น บรรณาธิการวารสารส านักบริการวิชาการ 28 

- กองบรรณาธิการวารสาร  ขอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็น กองบรรณาธิการเพ่ิมเติมจากเดิมที่มี 29 

-  (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนการอ่านบทความ 30 

- วิทยากร หลักสูตร “การเพ่ิมความรู้และทักษะการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเขียนบทความวิชาการ” 31 

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารส านักบริการวิชาการ 32 

 33 



4 
 

มติที่ประชุม  รบัทราบรายละเอียดการด าเนินงาน  1 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศค่าตอบแทนการอ่านบทความ  โดยให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 2 

 3 

ข้อ 5 อัตราค่าตอบแทน 4 

5.1 อัตราค่าตอบแทนผู้พิจารณาบทความ บทความภาษาไทย จ่ายในอัตรา 500 บาท ต่อ 1 บทความ ต่อ 1 คน 5 

และบทความภาษาอังกฤษ จ่ายในอัตรา 1,000 บาท ต่อ 1 บทความ ต่อ 1 คน โดยให้เบิกจ่ายหลังจากท่ีบรรณาธิการได้รับ6 

ผลการพิจารณาจากผู้พิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว 7 

5.2 อัตราค่าตอบแทนบรรณาธิการ จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 3,000 บาท ต่อ 1 ฉบับ โดยให้เบิกจ่ายหลังจาก8 

วารสารได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 9 

 เมื่อแก้ไขแล้วน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 9 มิถุนายน 10 

2564 เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 11 

        12 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริหารและสื่อสารองค์กร 13 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร มีการด าเนินงาน ดังนี้   14 

 1.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   15 

1) จัดประชุมวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย 16 

ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Meeting   17 

2) จัดท าหนังมอบอ านาจ เรื่อง การด าเนินการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 2564  18 

โดย ส านักงาน ก.พ.   19 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย 20 

ขอนแก่น ประจ าปี 2564  (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 21 

4) เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองการ22 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของบุคลากรส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2564   23 

5) เสนอแต่งตั้งคณะกรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักบริการวิชาการ 24 

ประจ าปี 2564   25 

6) จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ส านักบริการวิชาการ 26 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 8 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร   27 

7) เชิญประชุมบุคลากร ส านักบริการวิชาการ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา 28 

ส านักบริการวิชาการ   29 

8) เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  30 

เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี 31 

9) เตรียมจัดท าข้อตกลงปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 32 
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1.3.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนี้     1 

- ค าสั่ง มข. ที่ 5022/2564 เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ   2 

- ค าสั่ง มข.ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการกลางประจ าศูนย์สอบการด าเนินการจัดสอบ3 

เพ่ือวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป ประจ าปี 2564 โดยส านักงาน ก.พ. ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น   4 

- ค าสั่งส านักฯ ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ 5 

- ค าสั่งส านักฯ ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งสารสนเทศ (Production House) ส านักบริการวิชาการ 6 

- ค าสั่งส านักฯ ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ส านักบริการวิชาการ 7 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   8 

- ค าสั่งส านักฯ ที่ 11/2564 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิง9 

ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนส านักบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 

- ค าสั่งส านักฯ ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ11 

ด าเนินการที่เป็นเลิศ ส านักบริการวิชาการ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx)   12 

  13 

 มติที่ประชุม รับทราบ 14 

 15 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 16 

งานบริการวิชาการสู่ชุมชน มีการด าเนินงาน ดังนี้     17 

 1.4.1  งานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  18 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ19 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ด าเนินการจัดส่งต้นฉบับ20 

กลับไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอจัดท าข้อเสนอโครงการ 21 

  1.4.2 โครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   22 

  การบริการวิชาการใหม่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social 23 

Wisdom) โดยการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย  24 

1)  โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เป็น Smart Fishery ด้านเกษตรอัจฉริยะ 25 

2)  โครงการ การตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการ 26 

3)  โครงการ : การพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงโดยเน้นการเรียนรู้ (Learning paradigm) 27 

  28 

         1.4.3 โครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดขอนแก่น   29 

1) ร่างหลักสูตรระยะสั้นในการเลี้ยงจิ้งหรีด 30 

2) ร่างหลักสูตรระยะสั้นอบรมให้ความรู้แก่ อสม 31 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 32 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 33 



6 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.5 รายงานสถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ 1 

เรื่องโดยย่อ :- รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2 

2564 ประกอบด้วย 3 

1. รายละเอียดงบประมาณทุกหมวด (รายรับ-รายจ่าย) ส านักบริการวิชาการ 4 

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 
1.เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 

1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ     1 .กจิกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนา  
 

     - โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้ 

  2,028 ,000 .00   -เงนิอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 181,800.00  

     - โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอก 

     79,595.00    -เงนิอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 798,987.79  

      -เงนิอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 163,325.85  

  2 .กิจกรรมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย   

    -เงนิอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 344,500.00  

    -เงนิอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 10,231.00  

    -เงนิอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 0.00  

1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน          4,026.00  3 .กิจกรรมการปรับเปลีย่น การบริการวิชาการ  
 

    - ค่าตอบแทน 44,520.00  

    - ค่าใช้สอย 225,804.99  

    - ค่าวัสด ุ 135,725.31  

    - ค่าสาธารณูปโภค 18,923.19  

     4 .งบบุคลากร  
 

 
 

 -  ค่าจ้างชัว่คราว ( 8 คน*9 เดอืน) 979,200.00  
1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย  

(ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง) 
   233,880.00  -  ค่าจ้างพนักงานมหาวทิยาลัย 1 ต าแหน่ง  

   (จ่ายแล้วจาก ข้อ 1.3 จ านวน 9 เดือน(  
175,410.00  

   -  ค่าจ้างพนักงานมหาวทิยาลัย 1 ต าแหนง่  (ส านักฯจ่ายจ านวน 9 เดือน(  162,000.00  

 
  -   ค่าจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย 3 ต าแหนง่  

      (ส านกัฯโอนให้มหาวิทยาลัยตั้งจ่าย จ านวน 12 เดือน ร้อยละ 50(  
634,809.60  

 

 
 -  บัญชีประมาณการหนี้สินระยะยาวกองทนุส ารองเพือ่ผลประโยชน์และ
สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย  
- เงินสมทบประกนัสังคมสว่นของนายจ้าง 
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้าง 

 
42,358.00  
24,810.30  

  

  5 . รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลยั/หน่วยงานอื่น 
- ค่าใช้สอย  
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
611,451.95  
46,792.00  
24,000.00  

    6 .งบลงทุน    

      -ครุภัณฑ์ส านักงาน 178,400.00  
รวมเงินรายได้ ( 1(  2,345,501.00  รวมเงินรายจ่าย 4,803,049.98  

คงเหลือ 
 

 - 2,457,548.98  
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 1 

รายการ 
 

รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละของ
เงินที่ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละของเงิน

คงเหลือ 

2 เงินรายได้จากแหล่งอื่น      

2.1 เงินรายรับ-ส านักงานอธิการบด ี 4,572,600.00 1,546,345.81 33.82 3,026,254.19 66.18 

2.2 เงินรายรับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 

3,600,000.00 1,368,189.80 38.00 2,231,810.20 62.00 

2.3 รายรับเงินโอนฝ่ายการศึกษา   399,600.00 258,399.00 64.66 141,201.00 35.34 

รวมทั้งสิ้น 8,572,200.00 3,172,934.61 37.01 5,399,265.39 62.99 
 2 

 3 

4.เงินรายได-้เบิกจา่ยเหลื่อมป ี

4.1 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพการท างาน
หน่วยงานภายนอก 

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

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

 4 

รายละเอียด งบประมาณเงินรายได้  5 

1. เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 6 

- โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 7 

 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บริการวชิาการ 
เพื่อสร้างรายได ้

รายรับ 

หักกองทุนรวม5% 

รวมรายจา่ย คงเหลือ ค่าสาธารณูปโภค
5% 

ทุนส ารอง5% 

1. สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล รุ่นที ่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. การคัดแยกผู้ปว่ยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชพี รุ่น 6 236,000.00 35,400.00 144,953.00 55,647.00 

4. กลยุทธก์ารนิเทศทางการพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 27 316,000.00 47,400.00  195,279.55  73,320.45 

5. Risk Management การบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 5   192,000.00 28,800.00  148,700.00  14,500.00 

6.กายภาพบ าบัดในภาวะคอเส่ือม : Modified Maitland Concept  รุ่นที่ 1 204,000.00 30,600.00  154,381.00  19,019.00 

7. กลยุทธก์ารนิเทศทางการพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 28 - - 44,707.60  -44,707.60  

8. ผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิง 130 ชม. รุ่นที่ 1 520,000.00 78,000.00 442,000.00 354,731.00 

รวมทั้งสิ้น 2,028,000.00  304,200.00 1,554,130.39  524,400.61 

 8 

 9 
 10 

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 

รวมเงินรายได้เงินกองทุน (3) 34,,650,193.36  34,650,193.36 



8 
 

- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 1 

โครงการเสริมสร้างประสทิธิภาพการท างาน      หน่วยงานภายนอก      รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1 . โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ คบอ. 79,595 79,595 0.00  

    - ใช้เงินรายได้ส านักฯ 00.00   8,195 0.00  

รวม 79,595 87,790 0.00  
 2 
 3 

1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน 4 

วัน เดือน ปี  
หมวดเงินผลประโยชน์ 

รวม ค่าบริการ
วิชาการ 

ค่าเช่าห้อง
ประชุม 

ค่าปรับเงินยืม 
ค่าขายพัสดุ

ช ารุด 
อ่ืน ๆ 

16 ต.ค.63 
  

136.00 - 6729/3364139 136.00 

26 ม.ค.64 
  

- 790.00 6730/3364529 790.00 

26 ม.ค.64 
  

- 3,000.00 6730/3364530 3,000.00 

4 ก.พ.64 
  

97.00 
 

6730/3364531 97.00 

16 มี.ค.64 3.00 
   

6730/3364532 3.00 

รวม 3.00 0.00 233.00 3,740.00 
 

4,026.00 
 5 

 6 

1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย (ค่าจ้าง-เงินเดือน) 7 

รายการ รายรับ รายจ่าย ร้อยละของ
เงินที่ใช้ไป 

คงเหลือ ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

รายรับโอนจากมหาวิทยาลยั 1 ต าแหนง่ ( ค่าจ้าง-เงินเดือน)  233,880.00 175,410.00 75.00 58,470.00 25.00 

รวมทั้งสิ้น 233,880.00 175,410.00 75.00 58,470.00 25.00 

 8 

2. เงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ    9 

 2.1.เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 

 
รายการ 

 
รายรับ 

 
รายจ่าย 

ร้อยละ
ของเงินท่ี

ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

ร้อยละของ
เงิน

คงเหลือ 

1.เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี  (4,572,600.00 บาท)  

  1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,904,300 1,339,648.81 70.35 564.651.19 29.65 

  1.2 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลต้นแบบ 500,000 64,134.00 12.83 435,866.00 87.17 

  1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000 0.00 0.00 500,000.00 100.00 

  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชนต้นแบบ มข.Smart fishery 568,300 0.00 0.00 568,300.00 100.00 

  1.5 โครงการพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 600,000 39,675.00 6.61 560,325.00 93.39 

  1.6 Smart Health สุขภาพดี มีสุข ชมุชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000 102,888.00 20.58 397,112.00 79.42 

รวม 4,572,600 1,546,345.81 33.82 3,026,254.19 66.18 
 11 
 12 

 13 
 14 
 15 
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 2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 

รายการ  งบประมาณ  จ่ายจริง 
ร้อยละของ
เงินที่ใช้ไป 

 คงเหลือ  
 ร้อยละของ
เงินเหลือจ่าย  

 ขออนุมัติ
หลักการยังไม่

เบิกจ่าย  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 

1. พื้นที่ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 400,000.00 119,837.20 29.96 280,162.80    70.04  33,920.00 

2. พื้นที่ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน่ 400,000.00 152,891.00 38.22 247,109.00 61.78  69,920.00 

3. พื้นที่ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 400,000.00 42,425.00 10.61 357,575.00    89.39  32,080.00 

4.พื้นที่ ต.วังสวาป อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 400,000.00 211,120.10 52.78 188,879.90 47.22  113,050.00  

5. พื้นที่ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 400,000.00 133,641.00 33.41 266,359.00    66.59  0.00 

6. พื้นที่ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวยีงจ.ขอนแก่น 400,000.00 200,532.20 50.13 199,467.80    49.87  220,860.00 

7. พื้นที่ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 400,000.00 125,083.20 31.27 274,916.80    68.73 52,190.00 

8. พื้นที่ ต.ภูเวยีง อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 400,000.00 191,743.00 47.94 208,257.00    52.06  117,860.00 

9. พื้นที่ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 400,000.00 190,917.10 47.73 209,082.90    52.27 121,756.00 

รวม 3,600,000.00  1,368,189.80  38.01 2,231,810.20   61.99  754,636.00 

หมายเหตุ  งบประมาณโอนมา ณ เดอืนมีนาคม  บาท -.00.3,600,000 = %50 2 

 3 

 2.3 รายรับเงินโอนฝ่ายการศึกษา   4 

โครงการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของส านักบริการวชิาการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1.โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 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: งบประมาณคงเหลือ ฝ่ายการศึกษาใช้ด าเนินโครงการครูอาเซียน 5 

 6 

3. เงินรายได้ กองทุน 7 

 3.1 เงินกองทุนสนับสนนุการวิจยัฯ-ศูนย์บริการวิชาการ  8 

     ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2550-2563 จ านวน 1,865,571.18 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหา้ร้อยเจ็ดสิบเอด็บาทสิบแปดสตางค์) 9 

 3.2 เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 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 

4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 12 

โครงการเสริมสร้างประสทิธิภาพการท างานหน่วยงานภายนอก รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

1. การจัดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป ของส านักงาน กพ. 2563     3,008,376.00      2,474,767.44      533,608.56  

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

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

คงเหลือรวมยอดผูกพัน         673,318.56  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 13 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 1 

เรื่องโดยย่อ :- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการ2 

วิชาการ ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมณีเทวา ส านักบริการ3 

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Meeting 4 
  5 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 6 
 7 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 8 

 3.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ของหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ส านักบริการวิชาการ 9 

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

มหาวิทยาลยับูรพา 
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 19,375 5,1000,000 8 ส.ค. 2564 

2.  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ส านักงาน ก.พ. (ภาค ก.) 30,000  22 ส.ค. 2564 

29,991  19 ก.ย. 2564 
  รวม ก.พ. 59,991 5,699,145  

 10 

มติที่ประชุม  รับทราบ 11 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 12 

4.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   13 

เรื่องโดยย่อ :- งานบริหารและสื่อสารองค์กร โดยผู้รับผิดชอบด้านแผน ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ  14 

ส านักบริการส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 15 

จ านวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์  5 กลยุทธ์  และ 6 โครงการ รวมทั้งประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 16 

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 17 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 1 ปรับเปลีย่นการจัดการศึกษา (Education Transformation) 18 

เป้าหมาย (Goals) : การจัดการศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถสร้างเทคโนโลยีและเปน็ผู้น าในการพัฒนาสังคม   19 

ที่ แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์(Key Result) 

ค่า
เป้าหมาย   
(Target) 
 ปี 2565 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสตูรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm) 

 
1 

การจัดท าหลกัสูตรที่สามารถเก็บเป็น Credit 
Bank 

- จ านวนหลกัสูตรที่มีการจัด
กระบวน การเรียนรู้ตามกระบวน
ทัศน์ใหม่   

3 3,200,000 -ที่ปรึกษากองบริหารงานส านกั 
-งานแผนยุทธศาสตร์ 

2 การจัดตั้ง Production House - จ านวนหนว่ยผลิต Production(
สะสม) 

3 2,000,000 - ผอ.กองบริการงานส านัก 

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาตลอดชวีิต (Lifelong Education) 

1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตทั้งที่ไม่ให้
ปริญญา (Non-Degree) และที่สามารถเก็บ 
หน่วยกิตมารับปริญญาในภายหลัง 

จ านวนหลกัสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 3 3,000,000 งานบริการวิชาการ 

จ านวนผู้รับบริการ 200 
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ที่ แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์(Key Result) 

ค่า
เป้าหมาย   
(Target) 
 ปี 2565 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสตูรใหม่ (New Curriculums) 

1 1.  ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ที่มหาวิทยาลัย 
เปิดสอนโดยพิจารณาจากความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัย โอกาส และความต้องการของ
ประเทศ เช่น 

จ านวนหลกัสูตรใหม่ตามความ
ต้องการของสังคม (สะสม) 

3 5,000,000 - งานบริกากรวิชาการ 
- งานแผนยุทธศาสตร์ 

 (1) สร้างหลักสูตร Culinary Science      

 (2) สร้างหลักสูตร AI in Healthcare     

 (3) สร้างหลักสูตร  Education for AI     

 (4) สร้างหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับผู้สงูอายุ (Gerontology)    

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ : 4 การปรับเปลีย่นการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 1 

เป้าหมาย (Goals) : การบริการวิชาการที่สร้างคณุค่าดา้นเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น U2T บ้านโต้นโมเดล มข.แก้จน 

1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่า
ด้านเศรษฐกิจสังคมแก่ชุมชน   

จ านวนงบประมาณด้านบริการวิชาการ (P/E) 
ล้านบาท (P/E = People/ Ecological) 

5 3,000,000 งานบริการวิชาการสู่ชุมชน  
: 3 ล้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโครงการบริการวิชาการที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 

1 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมเพื่อความยั่งยืนRebound 
Quality Growth 2022) 

จ านวนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความ
ยั่งยืน 

3 2,000,000 งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
: 2 ล้าน 

 รวมทั้งสิ้น 18,2000,000  
 3 
 4 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  1 

ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมก่อนน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 

2/2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  3 

4.2 (ร่าง) ประกาศส านักบริการวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงนามปฏิบัติของบุคลากรส านักบริการ4 

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   5 

เรื่องโดยย่อ :- เพ่ือให้การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วย6 

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน  ดังนั้น ส านักบริการวิชาการ จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ7 

ส านักบริการวิชาการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการวิชาการ มาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 8 

ตามเอกสารแนบวาระ 9 
 10 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 11 
 12 

4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564 13 

เรื่องโดยย่อ :- ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายนการส่งเสริมขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรที่ประพฤติตนและ14 

มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ตลอดทั้งยกย่องบุคคลหรือนิติบุคคลและองค์กร ที่กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์15 

ต่อมหาวิทยาลัย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงให้คณะและส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า  16 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 17 

 18 

มติที่ประชุม  ไม่เสนอชื่อ 19 

 20 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 21 

 (ไม่มี) 22 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 23 

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที ่30 กรกฎาคม 2564 24 

 
 

(นางสาววรรณภา  สีดาพล) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

                       ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

(นางวิภาดา  มีแวว) 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 
 

(นายธวัช  รัตนมนตรี) 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ 
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