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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 

  1.1.1.1 หลักสูตรผู้ด ำเนินกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง โดยร่วมกับกรมสนับสนุน7 

บริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ระหว่ำงวันที่ 14 มิถุนำยน ถึง 14 กรกฎำคม 2564ณ จังหวัดขอนแก่น   8 

                      - ด ำเนินกำรอบรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM meeting ค่ำลงทะเบียน 20,000 บำท/คน ผู้สมัคร9 

เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 27 คน จำก 16 สถำนประกอบกำร 10 จังหวัด (ขอนแก่น นครรำชสีมำ นครพนม เลย อุดรธำนี 10 

กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง) รำยรับจ ำนวน 540,000 บำท 11 

                      - ภำคทฤษฎีจัดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์(Live streaming) และจัดกิจกรรมภำคปฏิบัติ 12 

พร้อมถ่ำยท ำสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัล ณ จังหวัดขอนแก่น  เอกสำรประกอบกำรอบรมใช้รูปแบบ  upload 13 

ผ่ำน Google drive และสรุปเนื้อหำรวมเล่ม  ทั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์สถำนที่ในกำรจัดอบรมภำคปฏิบัติจำกโรงพยำบำล14 

ศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์  และได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกร จ ำนวน 31 ท่ำน จำก 10 หน่วยงำน แยกเป็น 5 15 

หน่วยงำนภำยใน ได้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร คณะ16 

เทคนิคกำรแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ    5 หน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ รพ.สินแพทย์  รพ.มหำรำชนคร17 

เชียงใหม่ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จ.ยะลำ รพ.ศูนย์หำดใหญ่ จ.สงขลำ   ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 7 กระทรวง18 

สำธำรณสุข  19 

  1.1.1.2 โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพ เพื่อรองรับวิถี20 

ชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานการ21 

วิจัยแห่งชาติ 22 

- ชื่อรายวิชา (Module) เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล (Digital health 23 

literacy for elderly) จ านวน 50 คน/20 รุ่น/ ปี 24 

- ชื่อรายวิชา (Module) ส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart health elderly) 25 

- จ านวน 50 คน/20 รุ่น/ปี 26 

- ชื่อรายวิชา (Module)  การสร้างสรรค์เนื้อหาและสื่อออนไลน์เชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ประกอบการ  27 

(Online Commercial Contents and Media Creation for Entrepreneurs) จ านวน 20 รุ่น รุ่นละ 50 คนกลุ่มเป้าหมาย28 

คือ ผู้ประกอบการจาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระหว่างการรออนุมัติโครงการ 29 

 1.1.2 การด าเนินงานโครงการบริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 30 

          1.1.2.1 โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการ31 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 32 

- การลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ จ านวน 61 33 

กิจการ ลงพื้นที่ด าเนินการจ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ 34 

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของสถานประกอบการ ครบทุกจังหวัดแล้ว 35 

และเริ่มเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  ซึ่งต้องแล้วเสร็จ 4 ชุด ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 36 



 ปัญหาอุปสรรค  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 ) มีการงดเข้าพ้ืนที่1 

เชิงนโยบายท าให้ผู้ประกอบการมีความกังวลใจในความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากทีมที่ปรึกษางานบริการวิชาการ  2 

จึงได้รวบรวมข้อมูลประกาศจังหวัด และข้อความปฏิเสธการนัดหมายลงพ้ืนที่ของผู้ประกอบการ เพ่ือน าเสนอขอขยายเวลา3 

การด าเนินโครงการต่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ต่อไป ในส่วนการเบิกค่าจ้างเงินงวดที่ 1 จ านวน 738,000 บาท 4 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 อยู่ในระหว่างด าเนินการตรวจรับรายงาน 5 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 6 

 7 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  8 

  งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงาน ดังนี้     9 

1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T 10 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย 1) ต าบล นาฝาย อ าเภอภูผาม่าน  2) ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน  11 

3) ต าบลวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน 4) ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง 5) ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง 6) ต าบลบ้านเรือ 12 

อ าเภอภูเวียง  7) ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง 8) ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี 9) ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง10) 13 

ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ 11) ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 14 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารส านัก15 

บริการวิชาการ  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 16 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 17 

2564 ต่อไป 18 

3. จุลสาร "หน้าต่างมอดินแดง" ปีที่ 5 ฉบบัที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ  19 

มติที่ประชุม รับทราบ  20 

        21 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริหารและสื่อสารองค์กร 22 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร มีการด าเนินงาน ดังนี้   23 

 1.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   24 

1. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการวิชาการ : เมื่อวั นที่ 28 25 

มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 8 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี 26 

2. ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ : เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 27 

กาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี 28 

3. ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :  เมื่อวันที่ 29 

15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ 30 

4. ประชุมบุคลากรส านักบริการวิชาการ : เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 ส านัก31 

บริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ 32 

5. จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักบริการวิชาการ : ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564  33 

ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ 34 



6. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2564 : เมื่อวันที่ 30 1 

มิถุนายน 2564 และจะส่งผลการประเมินฯ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 2 

7. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ส านักบริการ3 

วิชาการ (Education Criteria For Performance Excellency : EdPEx) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 : เมื่อวันที่ 20 4 

กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ 5 

8. ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาส านักบริการวิชาการ : ในวันที่ 2 6 

สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 ส านักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ 7 

9. การบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ที่ย้ายจากพนักงานมหาวิทยาลัย8 

เงินรายได ้ 9 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงบันทึกที่  อว 660201.1.3.2/5537 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2564 กองทรัพยากรบุคคล  10 

เรื่อง การบริหารกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ย้ายจากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้  11 

เงินรายได ้ได้รับความเห็นชอบในการบริหารกรอบอัตราก าลังดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้ 12 

1. กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินที่ย้ายจากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน13 

รายได้ หากว่างลงจากเหตุลาออก เสียชีวิต หรือเหตุอ่ืนใด ที่ไม่ใช่การเกษียณอายุราชการ ให้กรอบอัตรานั้นเป็นของ14 

หน่วยงานเดิม และหน่วยงานสามารถด าเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลใหม่ได้ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  15 

2. หากกรอบอัตราก าลัง ตามข้อ 1 มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 50 และ16 

แหล่งงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานร้อยละ 50 คงให้ใช้การเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางเดิมต่อไป  17 

3. หากส่วนงานไม่ประสงค์จะใช้กรอบอัตราก าลังตามข้อ 2 ให้ท าบันทึกแจ้งกองยุทธศาสตร์ทราบ และให้18 

กองยุทธศาสตร์แจ้งกองทรัพยากรบุคคลเพื่อตัดโอนกรอบอัตราก าลังรวมไว้ที่ส่วนกลาง 19 

 1.3.2 พัฒนาระบบปฏิบัติงานภายใน มีการด าเนินงานดังนี้  20 

- ระบบขอใช้ห้องประชุม 21 

- ระบบขอใช้รถยนต์ 22 

- ระบบลาออนไลน์  พร้อมคู่มือปฏิบัติงาน 23 

- ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารบนเว็บไซต์ 24 

แผนที่จะด าเนินการ ได้แก่ 25 

- ระบบออกเลขหนังสือภายในส านักออนไลน์ 26 

- ระบบขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 27 

1.3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ จ านวน 6 ค าสั่ง 28 

(1) ค าสั่งส านักฯ ที่ 14/2564 เรื่อง การมอบอ านาจการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านัก29 

บริการวิชาการ ประจ าปี 2564  30 

(2) ค าสั่งส านักฯ ที่  15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารส านักบริการวิชาการ 31 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  32 

(3) ค าสั่งส านักฯ ที่  16/2564 เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าจุลสาร ส านักบริการวิชาการ 33 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  34 

https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/27915?mt=2579
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/27915?mt=2579
https://uac.kku.ac.th/baskku2020/book_MRoom.php
https://uac.kku.ac.th/baskku2020/book_car.php
https://office.kku.ac.th/
https://office.kku.ac.th/manual/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B.pdf
https://uac.kku.ac.th/baskku2020/excutive.php


(4) ค าสั่งส านักฯ ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายการวิทยุ และ Podcast  ส านักบริการ1 

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 

(5) ค าสั่งส านักฯ ที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจ าปี3 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  (เพิ่มเติม) 4 

(6) ค าสั่งส านักฯ ที่ 23/2564  เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการพัฒนา5 

ส านักบริการวิชาการ" 6 

  มติที่ประชุม รับทราบ 7 

 8 

วาระท่ี 1.4  การด าเนินงานด้านการจัดอบรม 9 

     มีการด าเนินงาน ดังนี้     10 

 1.4.1  ขออนุมัติจัดอบรมโครงการ ดังนี้ 11 

1) โครงการสัมมนา New normal school on digitalization educationฯ Online ผ่านระบบ 12 

Zoom และ Google Meet 13 

วัตถุประสงค์ 14 

- มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในการบริหารจัดการ 15 

- สามารถบูรณาการระบบดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการปฏิบัติงาน 16 

- วางเป้าหมายองค์กรเพื่อพัฒนาและน าพาองค์กรไปสู่ Digital Society อย่างมีประสิทธิภาพ 17 

- สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ในปัจจุบันพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต 18 

- เกิดเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาดิจิทัล เกิดการท างานข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 19 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม 20 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย ศูนย์การศึกษา ได้แก่ 21 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 22 

- นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 23 

2) โครงการสัมมนานักบริหารท้องถิ่นดิจิทัล “Digital Transformationฯ Online ผ่านระบบ Zoom 24 

และ Google Meet 25 

  วัตถุประสงค์ 26 

- มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล และมีทักษะในการบริหารจัดการ 27 

- สามารถบูรณาการระบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการปฏิบัติงานได้ 28 

- วางเป้าหมายองค์กรเพื่อพัฒนาและน าพาท้องถิ่นไปสู่ Digital Society อย่างมีประสิทธิภาพ 29 

- สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ในปัจจุบันพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต 30 

- เกิดเครือข่ายนักบริหารท้องถิ่นดิจิทัล เกิดการท างานข้ามหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 31 

 32 

 33 

 34 

 35 



คุณสมบัติผูเ้ข้าฝึกอบรม 1 

- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล2 

ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ นายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา 3 

เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก เลขานุการสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกระดับ 4 

- ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัด รองปลัด 5 

ผู้อ านวยการ หัวหน้า และบุคลากรทุกระดับ 6 

     7 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 8 

 9 

ระเบียบวาระท่ี 1.5 รายงานสถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ 10 

 1.5.1  รำยงำนสถำนะกำรเงินส ำนักบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 11 

                   ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 23 กรกฎำคม 2564  12 

เรื่องโดยย่อ :- รายงานสถานะการเงินส านักบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   13 

                    ข้อมูล ณ วันที่  23 กรกฎาคม 2564  ประกอบด้วย   14 

1.  เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 15 

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 

1.เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 

1.1  รายรับจากการให้บริการวิชาการ 
 

   1. กิจกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชนตน้แบบ
เพ่ือการพัฒนา 

 

     - โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได ้

  2,048 ,000 .00   -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 198,800.00  

     - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอก 

   
2,539,595.00   

  -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 798,987.79  

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 164,345.85  

 
 2. กิจกรรมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วง

วัย 
 

    -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 458,500.00  

    -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 20,222.58  

    -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 0.00  

1.2  รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน  
 

        4,026.00  3. กิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
    การบริการวิชาการ 

 

    - ค่าตอบแทน 44,520.00  

    - ค่าใช้สอย 230,619.99  

    - ค่าวัสดุ 136,573.31  

 
   - ค่าสาธารณูปโภค 

 
19,563.05  



รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 

     4. งบบุคลากร 
 

 

 
 -  ค่าจ้างช่ัวคราว (8 คน*9 เดือน) 979,920.00  

1.3  รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย               
     (ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง) 

   233,880.00   -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง  
   (จ่ายแล้วจาก ข้อ 1.3  จ านวน 9 เดือน) 

175,410.00  

 
  -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง 

       (ส านักฯจ่ายจ านวน 9 เดือน) 
162,000.00  

 

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

634,809.60  

  

 
 -  บัญชีประมาณการหนีส้ินระยะยาวกองทุน
ส ารองเพื่อผลประโยชน์และสวสัดกิารผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย  
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้าง 

 
 
 

42,358.00  
24,810.30  

  

  5. รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 
- ค่าใช้สอย  
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

611,451.95  
46,792.00  
24,000.00  

    6. งบลงทุน   

      -ครุภัณฑส์ านักงาน 178,400.00  

1.4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 673,318.56   

รวมเงินรายได้ 5,498,819.56 รวมเงินรายจ่าย 4,952,084.42  

คงเหลือ 
 

 546,735.14 

 1 

2. เงินรายได้ จากแหล่งอื่น ๆ 2 

รายการ 
 

รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละของ
เงินที่ใช้ไป 

คงเหลือ ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

2.1 เงินรายรับ-ส านักงานอธิการบดี 00.4,572,600  81.1,629,085  63.35  19.2,943,514  37.64  

2.2 เงินรายรับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 

00.,0003,600  80.1,574,631  74.43  2, 20.025,368  26.56  

2.3 เงินรับโอนจากฝ่ายการศึกษาและบริการ
วิชาการ 

00.399,600  00.258,399  66.64  141,201.00 34.35  

รวมเงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ  00.8,572,200  61.3,172,934  01.37  5,399,265.39 99.62  
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 



 1 

 2 
 3 

4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

401 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานหน่วยงานภายนอก 

00.3,408,376  44.2,735,057  56.673,318  

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

 5 

รายละเอียด งบประมาณเงินรายได้  6 

1. เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ : รายรับจากการให้บริการวิชาการ 7 

1.1 โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 8 

 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บริการ
วิชาการ 

เพ่ือสร้างรายได้ 
รายรับ รวมรายจ่าย 

ร้อยละ
ของ

รายจ่าย 
คงเหลือ 

ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

1. สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาล รุ่นท่ี 9 208,000.00 158,256.00 76.08 48,744.00 23.92 

2. การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล  
รุ่นที่ 13 

352,000.00 265,853.24 75.53 76,146.76 24.47 

3. การคัดแยกผูป้่วยฉุกเฉินส าหรบัพยาบาล
วิชาชีพ รุ่น 6 

236,000.00 144,953.00 61.42 91,047.00 38.58 

4. กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 27 

316,000.00 239,987.15 

 

75.95 76,012.85 24.05 

5. Risk Management การบริหารความเสี่ยง
ในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นท่ี 5   

192,000.00 148,700.00 77.45 43,300.00 22.55 

6.กายภาพบ าบัดในภาวะคอเสื่อม : Modified 
Maitland Concept  รุ่นที่ 1 

204,000.00 154,381.00 75.68 49,619.00 24.32 

7. ผู้ด าเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะ
พึ่งพิง 130 ชม. รุ่นที่ 1 

520,000.00 21,020.00 3.89 518,980.00 96.11 

รวมท้ังสิ้น 2,048,000.00  1,133,150.39  55.33 914,849.61  44.67 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

3. เงินรายได้ กองทุน 
3.1 เงินกองทุนสนับสนนุการวิจยัฯ-
ศูนย์บริการวิชาการ  

18.1,865,571  - 
1,865,571.18 

3.2 เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2563 

18.32,784,622  - 
32,784,622.18 

รวมเงินรายได้เงินกองทุน  36.,650,19334   34,650,193.36 



- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 1 

โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน      
หน่วยงำนภำยนอก      รำยรับ รำยจ่ำย 

ร้อยละ
ของ

รำยจ่ำย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ 

1. โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ คบอ. 

00.79,595  00.79,595  00.100  
00.0  00.0  

    - ใช้เงินรายไดส้ านักฯ 00.0  00.8,195  00.0  00.0  00.0  

2. งการยกระดับผ้าทอมืออัตลกัษณ์อีสานฯโคร  
(ประมาณการรายรับ จ านวน 2,460,000 บาท แบ่งเป็น 
3 งวด) 

00.2,460,000  58.484,122  68.19  

 

42.1,975,877  
 

32.80  

รวม 00.2,539,595  58.571,912  68.19  42.1,975,877  32.80  

1.2   รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน 2 

วัน เดือน ปี  

หมวดเงินผลประโยชน ์

รวม ค่าบริการ
วิชาการ 

ค่าเช่าห้อง
ประชุม 

ค่าปรับเงินยืม 
ค่าขายพัสดุ

ช ารุด 
อื่น 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 

1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย (ค่าจ้าง-เงินเดือน) 3 

รายการ รายรับ รายจ่าย ร้อยละของ
รายจ่าย 

คงเหลือ ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย 
1 ต าแหน่ง (ค่าจ้าง-เงินเดือน)  

233,880.00 175,410.00 75.00 58,470.00 25.00 

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

1.4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 4 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน
หน่วยงานภายนอก 

รายรับ รายจ่าย ร้อยละ
ของเงินที่

ใช้ไป 

คงเหลือ ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

1. โครงการจดัสอบวัดความรูค้วามสามารถ
ทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. 2563 

 00.3,008,376  44.2,474,767  26.82  56.533,608  74.17  

2. โครงงการออมสินยุวพัฒน์    00.400,000  00.260,290  07.65  00.139,310  83.34  
รวม 00.3,408,376  44.2,734,767  24.80  56.673,318  76.19  

 5 

 6 



 2.  เงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ   1 

 2.1.   เงินรายได้ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 

 
รายการ 

 
รายรับ 

 
รายจ่าย 

ร้อยละ
ของเงิน
ที่ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ 

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

  1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,904,300.00 1,339,648.81 70.35 564.651.19 29.65 

  1.2 โครงการพัฒนาและยกระดบัสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต าบลต้นแบบ 

500,000.00 64,134.00 12.83 435,866.00 87.17 

  1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ต าบลต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

500,000.00 0.00 0.00 
 

500,000.00 
 

100.00 

  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชน
ต้นแบบ มข. Smart fishery 

568,300.00 0.00 0.00 568,300.00 100.00 

  1.5 โครงการพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

600,000.00 39,675.00 6.61 560,325.00 93.39 

  1.6 Smart Health สุขภาพดี มสีุข ชุมชนต้นแบบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

500,000.00 185,628.000 37.13 314,372.00 62.87 

รวม 4,572,600.00 1,629,085.81 35.63 2,943,514.19 66.18 

  2.2   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 

รายการ  งบประมาณ  จ่ายจริง 
ร้อยละ
ของเงิน
ที่ใช้ไป 

 คงเหลือ  

 ร้อยละ
ของเงิน
เหลือ
จ่าย  

 ขออนุมัติ
หลักการยังไม่

เบิกจ่าย  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 
1. พ้ืนท่ี ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 400,000.00 225,407.20 56.35 174,592.80 43.65  33,920.00 

2. พ้ืนท่ี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 400,000.00 178,266.00 44.57 221,734.00 55.43  106,104.00 
3. พ้ืนท่ี ต.โนนคอม อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 400,000.00 62,725.00 15.68 337,275.00 84.32  0.00 
4.พื้นที่ ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 400,000.00 209,360.10 52.34 190,639.90 47.66  174,660.00  

5. พ้ืนท่ี ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 400,000.00 133,641.00 33.41 266,359.00    66.59  0.00 
6. พ้ืนท่ี ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียงจ.ขอนแก่น 400,000.00 188,732.20 47.18 211,267.80    52.82  204,062.80 
7. พ้ืนท่ี ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 400,000.00 143,700.20 35.93 256,299.80    64.07 67,190.00 
8. พ้ืนท่ี ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 400,000.00 241,883.00 60.47 158,117.00    39.53  116,360.00 

9. พ้ืนท่ี 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  1,574,631.80  43.74 2,025,368.20   56.26  824,088.80 

หมายเหตุ  งบประมาณโอนมา ณ เดือนมีนาคม 50 % = 3,600,000.00.- บาท  4 

 5 

 6 



  2.3 รายรับเงินโอนฝ่ายการศึกษา   1 

โครงการศึกษาแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัของ
ส านักบริการวิชาการ 

รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละ

ของเงินที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ 

1. โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการ 

200,00.00  93,404.00 46.70 106,596.00 53.30 

2. โครงการ  Benchmarking 199,600.00  164,995.00 82.66 34,605.00 17.34 
รวม   399,600.00 258,399.00 64.66 141,201.00 35.34 

 หมายเหตุ: ส านักบริการวิชาการได้ด าเนนิการตัดโอนงบประมาณคืนฝ่ายการศึกษาแล้ว จ านวน 141,201.00 บาท 2 

 3 

 3. เงินรายได้ กองทุน 4 

 3.1 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ  5 

  ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2550-2563 จ านวน 1,865,571.18 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหม่ืนห้าพันห้าร้อย6 

เจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) 7 

 8 

 3.2 เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2563 9 

 10 

ปีงบประมาณ  

2558 2559 2559 2559 2559 2559 

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

เพ่ิมขึ้นต่อป ี 1,705,313.20 4,043,569.70 11,655,500.78 5,990,478.66 2,055,345.10 

 11 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 12 
 13 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 14 

เรื่องโดยย่อ :- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริการวิชาการ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการ15 

วิชาการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.   โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ อ16 

อิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 17 
  18 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 19 
 20 
 21 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 22 

 3.1 การปรับโครงสร้างส านักบริการวิชาการ 23 

เรื่องโดยย่อ :- จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมไปถึงด้านการ24 

แข่งขนัระหว่างหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการบริการวิชาการ มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในยุคของ25 

ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันใน 5 มิติ  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  26 

ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จึงท าให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายช่องทาง  อาทิเช่น 27 

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดหลักสูตรวิถีใหม่ เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ28 



บุคลากรในส านักบริการวิชาการ ให้สามารถบริหารจัดการได้หลากหลายรูปแบบ  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี1 

ประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของกระบวนงาน ส านักบริการวิชาการจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับการ2 

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายใน3 

ส่วนงาน ให้สามารถรองรับการบริหารงานของส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้4 

อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และ5 

หน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560  6 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ ขอให้ส านักบริการวิชาการทบทวนการปรับโครงสร้างใหม่เป็น 3 งาน7 

โดยวิเคราะห์ภาระงาน สมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนการตั้งชื่องานให้สอดคล้องกับภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด 8 

 9 

 3.2 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 

เรื่องโดยย่อ :- เนื่องจากนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความ11 

ร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการ และการศึกษาตลอดชีวิต  ส านักบริการวิชาการ ได้ร่วมประชุมกับคณบดีคณะพยาบาล12 

ศาสตร์ และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  เพ่ือจัดท า MOU ร่วมกันในการให้บริการวิชาการ  จึงน าเข้าวาระเพ่ือโปรด13 

พิจารณาเห็นชอบ  14 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ 2 
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 1 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 2 

 3 

 4 

3.3 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 

เรื่องโดยย่อ :- ส านักบริการวิชาการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับประเด็น6 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  จ านวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์  11 กลยุทธ์  และ 21 โครงการ รวมทั้งประมาณการรายรับ 7 

และประมาณการรายจ่าย ตามเอกสารแนบวาระ 8 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 9 

 10 

3.4 การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 190/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน 11 

ผู้พิจารณาบทความวาสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 12 

เรื่องโดยย่อ :- เพ่ือให้การบริหารจัดการวารสารส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย13 

และมีประสิทธิภาพ จึงขอปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  14 
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 2 

 3 



 1 

 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เสนอประธานคณะกรรมการการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

(ไม่มี) 2 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 3 

 (ไม่มี) 4 

 5 

 6 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 7 

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที ่27 สิงหาคม 2564 8 
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(นางวิภาดา  มีแวว) 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาววรรณภา  สีดาพล) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

             ผู้จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
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