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 11 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 

1.1 งานบริการวิชาการ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้     13 

 1.1.1 การด าเนินงานให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของส านักบริการวิชาการ 14 

1. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)  15 

- หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย (Certificate of Early Childhood Care) จ านวน 16 

2 รุ่น ๆ ละ 110 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน เป็นจัดอบรมในรูปแบบ Online  ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 17 

2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างรองบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 18 
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- หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ร่วมกับงานเกษตรสมัยใหม่ จ านวน 1 

2 รุ่น ๆ ละ 110 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 220 คน   2 

ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ส านักบริการวิชาการ จัดการอบรม 3 

ในรูปแบบ Online และ Onsite ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 หรือตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และเตรียม4 

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์  5 

2. โครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  7 

- หลักสูตรการสร้างสรรค์ เนื้อหาและสื่อออนไลน์ เชิงพาณิชย์ส าหรับผู้ประกอบการ  (Online 8 

Commercial Contents and Media Creation for Entrepreneurs)    9 

- หลักสูตรเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงวัยยุคดิจิทัล  (Digital Health Literacy for 10 

Elderly) 11 

- หลักสูตรส่งต่อความรัก ผ่านความรู้สู่ก้าวใหม่วัยเก๋า (Smart Health Elderly) โดยกองบริหารงานวิจัย 12 

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดการอบรม 13 

ในรูปแบบ Online และ Onsite ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจ านวน 20 รุ่น ๆ ละ 50 คน  14 

ทั้งหมด 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,000 คน อยู่ในระหว่างการเตรียมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 15 

3. การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจ านวน 4 หลักสูตร 16 

- หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 7 ระหว่าง17 

วันที่ 3 และ 5 พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น   18 

- หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 9 - 10 19 

พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น   20 

- หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินส าหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่  8 ระหว่างวันที่  11-12 21 

พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น   22 

- หลักสูตร “สมรรถนะผู้น าทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่  23 

18-19 พฤศจิกายน 2564 สถานที่จัดอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร  ค่าลงทะเบียน 24 

1,500 บาท โดยการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์  25 

 1.1.2 การด าเนินงานโครงการบริการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 26 

1. โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลักษณ์อีสานสู่สากล กิจกรรม ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในการพัฒนา27 

ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 28 

- มีปัญหาอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ 29 

ลงพ้ืนที่ของทีมที่ปรึกษา ที่ปรึกษาใช้กระบวนการประสานงานให้ค าปรึกษาและติดตามการจัดท างานต้นแบบ  30 

กับผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 

(COVID-19)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการด าเนินการรวบรวมข้อมูล การด าเนินงานกิจกรรม  MD 2-5  และ 32 

อยู่ระหว่างการจัดท าแบบสอบถามสถานการณ์ในพ้ืนที่ 33 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 34 

 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

  งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้     2 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ : การจัดท าแผนงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี3 

งบประมาณ พ.ศ.2566-2570   4 

 โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยุค New Normal (Creative tourism in the New Normal era) เป็น5 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์  มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 ต าบล ได้แก่ 6 

ต าบลวังสวาบ ต าบลนาฝาย ต าบลห้วยม่วง ต าบลโนนคอม ต าบลภูผาม่าน ในอ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยใช้7 

งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 48,838,120 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 8 

2. การด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 9 

มหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น U2T ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 10 

ภาพรวมการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาม 2564 ภายใต้การ11 

ด าเนินงานของส านักบริการวิชาการ จ านวน 9 พ้ืนที่ มีการด าเนินงานแล้วเสร็จ รวม 54 กิจกรรม และมีจ านวนผู้เข้าร่วม12 

กิจกรรมทั้งหมด 2,936 คน  13 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินรายได้ส านักงาน14 

อธิการบดี  15 

  แบ่งเป็น 5 โครงการหลัก  งบประมาณทั้งสิ้น 2,668,300 บาท ใช้ในการด าเนินงานโครงการ จ านวน16 

1,225,682 บาท คงเหลือ 1,442,618 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 17 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
1 โครงการพัฒนาและยกระดับผลติภัณฑ์ชุมชนต าบลต้นแบบ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
500,000.00 64,134.00 435,866.00 

2 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 500,000.00 370,990.00 129,010.00 

3 การพัฒนารูปแบบการประมงในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Smart Fishery 

568,300.00 79,660.00 488,640.00 

4 การพัฒนางานหัตถกรรมในชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 600,000.00 439,675.00 160,325.00 

5 Smart Health สุขภาพดีมีสุขชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 500,000.00 271,223.00 228,777.00 
  รวม 2,668,300.00 1,225,682.00 1,442,618.00 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน าองค์ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อน าไปสู่การเขียน1 

บทความวิชาการและโจทย์วิจัย" ครั้งที่ 2  2 

วัตถุประสงค์ 3 

(1) เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิเคราะห์พ้ืนที่ ทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ กรณีตัวอย่าง 4 

(2) เครื่องมือ ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่แก่บุคลากรของส านักบริการวิชาการ 5 

(3) เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนผลงานด้านบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 6 

(4) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและการบริการวิชาการแก่สังคม 7 

โดยจัดอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วิทยากรคือ ศ.ดร.อนันต์ พลธานี  อดีตคณบดี 8 

คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมดุสิตา ส านักบริการวิชาการ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 วิทยากรคือ 9 

รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting  10 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 11 

การประเมินความพึงพอใจเป็นการสอบถามความพึงพอใจและระดับความรู้ที่ได้รับของบุคลากรส านักบริการ12 

วิชาการหลังการอบรม โดยมีบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 39 คน ทั้งแบบ on site และแบบ online และมีผู้ตอบ13 

แบบสอบถามกลับมา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 58.97 สรุปผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 14 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 15 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ  1) วิทยากร 2) สถานทีและระยะเวลา 16 

3) ความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้  มีทั้งหมด 11 หัวข้อค าถาม 17 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ แบ่งเป็น 2 หัวข้อค าถาม 18 

เกณฑ์การประเมิน 19 

0.00 – 1.50 หมายถึงน้อยที่สุด 20 

1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 21 

2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 22 

3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 23 

 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 24 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 25 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์  พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 20-30 ปี 26 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13 อายุ 31-40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.10 อายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น27 

ร้อยละ 21.70 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10   ด้านระดบัการศกึษา ผลการวิเคราะห ์ พบว่า  28 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.50  ระดบัปริญญาโท 29 

จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.10 และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.4  30 

 31 

 32 

 33 
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 ส่วนที ่2 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 1 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านวิทยากร 2 

ด้านสถานที่และระยะเวลาในการจัดอบรม และด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ3 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80 ความพึงพอใจ 4 

ด้านสถานที่และระยะเวลาในการจัดอบรม มีค่าเฉลี่ย  3.96  คิดเป็นร้อยละ 79.20 และความพึงพอใจด้านความรู้ 5 

ความเข้าใจและการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20  6 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 7 

  1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมในครั้งนี้ 8 

- เป็นการจัดอบรมที่ดี มีประโยชน์ เนื้อหาสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถน า ไปใช้กับ 9 

การปฏิบัติงานได้มากขึ้น 10 

- วิทยากรมาตรฐานสูงเกินไป ไม่เข้ากับบริบทของส านักบริการวิชาการ 11 

- วิทยากรได้มีการถ่ายทอดหลักการและแนวคิดในการท าวิจัยได้อย่างน่าสนใจ และง่ายต่อการน าไป12 

ปฏิบัติในสภาพการท างานจริง 13 

- เวลาในการอบรมน้อยไป เพราะเนื้อหาค่อนข้างเยอะและตรงกับเป้าหมายของงานในสภาพนักงาน 14 

- Case study ควรจะมีภาษาไทยสลับภาษาอังกฤษ 15 

- ควรมีการน าวิทยากรมาเสริมมากข้ึนเพื่อความหลากหลายของเนื้อหา 16 

  2. หัวข้อการฝึกอบรมที่ท่านประสงค์ให้จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม 17 

- การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในงานวิจัย 18 

- ควรจัดโครงการให้ค าปรึกษาการท าวิจัยแบบครบวงจร ตั้งแต่หาโจทย์ปัญหาจนกระทั่งการเขียน19 

รายงานผลวิจัย การวิจัยสถาบันหรือการวิจัยจากงานประจ าในการแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือการพัฒนา20 

ส านักบริการวิชาการ  21 

- เทคนิคการเขียนบทความวิชาการให้น่าอ่าน 22 

- แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ ส าหรับการเขียนขอโครงการใหญ่ 23 

มติที่ประชุม รับทราบ  24 

 25 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 งานบริหารและสื่อสารองค์กร 26 

งานบริหารและสื่อสารองค์กร รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้   27 

 1.3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   28 

1. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 29 

นวัตกรรม และบริการวิชาการ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564  30 

2. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม31 

คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 และ ครั้งที่ 1/2564  32 

3.  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน OKRs ส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   33 

4. การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  34 
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5. ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อรับรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  1 

6.  พัฒนาระบบปฏิบัติงานภายใน 2 กิจกรรม ได้แก่  2 

- อบรมการออกเลขหนังสือภายในอิเล็กทรอนิกส์ 3 

- แนะน าการเข้าระบบเพื่อทดสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจ าปี 2564 4 

       อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 7 

มีก าหนดส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 8 

2. พัฒนาระบบการเบิกพัสดุภายในอิเล็กทรอนิกส์ 9 

1.3.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ  10 

  หนังสือแจ้งเวียนบุคลากร 11 

(1) ค าสั่ง มข.ที่ 6682/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงนามใน12 

หนังสือมหาวิทยาลัยภายนอก  13 

(2) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล 14 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ  15 

(1) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี16 

งบประมาณ พ.ศ. 2565   17 

(2) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีส านักบริการ18 

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 

(3) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการทบทวนกฎ ระเบียบส านักบริการ20 

วิชาการ 21 

(4) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 28/2564 เรื่อง จัดท าวีดีทัศน์แนะน าส านักบริการวิชาการ ประจ าปี22 

งบประมาณ พ.ศ.2564 23 

(5) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่  29/2564 เรื่อง ให้กรอกแบบส ารวจการทดสอบวัดสมรรถนะ 24 

ด้านดิจิตอล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25 

(6) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 30/2564 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การน า26 

องค์ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเขียนบทความวิชาการและโจทย์วิจัย" 27 

(7) ค าสั่ง ส านักบริการวิชาการ ที่ 31/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการขอก าหนด28 

ต าแหน่งสูงขึ้นของบุคุลากรส านักบริการวิชาการ 29 

(8) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรอบอัตราเงินรายได้ 30 

เป็นพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 31 

 32 

https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28582?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28568?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28568?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28570?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28570?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28578?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28578?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28580?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28580?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28573?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28573?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28606?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28606?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28641?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28641?mt=2636
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(9) ค าสั่งส านักบริการวิชาการ ที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานจ้างท าความสะอาด 1 

ประจ าปี 2565 2 

  มติที่ประชุม รับทราบ 3 

 4 

ระเบียบวาระท่ี 1.5 รายงานสถานะทางการเงินส านักบริการวิชาการ 5 

    รายงานสถานะการเงินส านักบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 6 

1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 7 

 8 

สรุป งบประมาณเงินรายได้ (รายรับ-รายจ่าย) 9 

รายการ  รายรับ  รายการ รายจ่าย 

1.เงินรายได้ส านักบริการวิชาการ 

1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ 
 

   1. กิจกรรมสนับสนุนการสร้างชุมชนตน้แบบ
เพ่ือการพัฒนา 

 

     - โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได ้   2,048,000.00   -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 342,780.00 

     - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานกับหน่วยงานภายนอก 

   
2,539,595.00  

  -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 811,060.79 

      -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 167,903.85 

  2. กิจกรรมหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  

    -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน 506,500.00 

    -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย 98,143.58 

    -เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสด ุ 107.00 

1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน  
 

        4,026.00 3. กิจกรรมการปรับเปลี่ยน 
    การบริการวิชาการ 

 

    - ค่าตอบแทน 65,020.00 

    - ค่าใช้สอย 270,393.49 

    - ค่าวัสดุ 202,469.66 

    - ค่าสาธารณูปโภค 28,156.81 

     4. งบบุคลากร 
 

 

 
 -  ค่าจ้างช่ัวคราว (8 คน*11 เดือน) 1,197,680.00 

1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย               
     (ค่าจ้าง-เงินเดือน 1 ต าแหน่ง) 

   233,880.00  -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง  
   (จ่ายแล้วจาก ข้อ 1.3 จ านวน 11 เดือน) 

214,390.00 

 
  -  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่ง 

       (ส านักฯจ่ายจ านวน 11 เดือน) 
198,000.00 

   -   ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ต าแหน่ง 634,809.60 

https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28642?mt=2636
https://meeting.kku.ac.th/agenda/doc/28642?mt=2636
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      (ส านักฯโอนให้มหาวิทยาลัยตั้งจ่าย 
         จ านวน 12 เดือน ร้อยละ 50) 

  

 
 -  บัญชีประมาณการหนีส้ินระยะยาวกองทุน
ส ารองเพื่อผลประโยชน์และสวสัดกิารผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย  
- เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้าง 

 
 
 

49,302.00 
30,323.70 

  

  5. รายจ่ายโอนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานอื่น 
- ค่าใช้สอย  
- ค่าวัสด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
 

611,451.95 
48,302.00 
24,000.00 

    6. งบลงทุน   

      -ครุภัณฑส์ านักงาน 178,400.00 

1.4 เงินรายได้เงินกันเหลื่อมปี 2563 (ค้าง
รับปีงบประมาณ 2563) 

673,318.56   

รวมเงินรายได้ 5,498,819.56 รวมเงินรายจ่าย 5,679,194.43 

คงเหลือ 
 

 (180,374.87) 

 1 

รายการ 
 

รายรับ รายจ่าย ร้อยละ
ของเงินที่

ใช้ไป 

คงเหลือ ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

2.เงินรายได้ ส านักงานอธิการบด ี

2.1 เงินรายรับ-ส านักงานอธิการบดี 4,572,600.00 1,844,149.01 40.33 2,728,450.99 59.67  

2.2 เงินรายรับ-โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) 

3,690,000.00 1,898,867.35 51.46 1,791,132.65 48.54  

รวมเงินรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ  8,262,600.00 3,743,016.36 45.30 4,519,583.64 54.70  

 2 

 3 

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  34,650,193.36  34,650,193.36 
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4.เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
4.1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ท างานหน่วยงานภายนอก 

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

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

รายละเอียด งบประมาณเงิน 1 

1. รายได้ส านักบริการวิชาการ 2 

1.1 รายรับจากการให้บริการวิชาการ 3 

1.1.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ 4 

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป-บริการวิชาการ
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 

316,000.00 238,987.15 
  

75.63 77,012.85 24.37 

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 

520,000.00 237,004.00 43.89 302,996.00 56.11 

รวมท้ังสิ้น 2,048,000.00  1,356,583.39 65.83 699,865.61  34.17 
 5 

1.1.2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานภายนอก 6 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน      
หน่วยงานภายนอก      

รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละ
ของ

รายจ่าย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ 

1. โครงการสมัมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ คบอ. 

79,595.00 79,595.00 100.00 
0.00 0.00 

    - ใช้เงินรายไดส้ านักฯ 0.00 8,195.00 0.00 0.00 0.00 
2. โครงการยกระดับผ้าทอมืออัตลกัษณ์อีสานฯ 
(ประมาณการรายรับจ านวน 2,460,000 บาท จะแบ่ง
จ่ายเป็น 3 งวด) 

2,460,000.00 589,337.58 23.96 
 

1,870,662.42 
 

76.04 

รวม 2,539,595.00 668,932.58 26.34 1,870,662.42 73.66 
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1.2 รายรับจากการบริหารทรัพย์สิน 1 

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 

 2 

1.3 รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย (ค่าจ้าง-เงินเดือน) 3 

รายการ รายรับ รายจ่าย ร้อยละของ
รายจ่าย 

คงเหลือ ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

รายรับโอนจากมหาวิทยาลัย 
1 ต าแหน่ง( ค่าจ้าง-เงินเดือน)  

233,880.00 214,390.00 91.66 19,490.00 8.34 

รวมท้ังสิ้น 233,880.00 214,390.00 91.66 19,490.00 8.34 

 4 

1.4 เงินรายได้-เบิกจ่ายเหลื่อมปี 2563 5 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน
หน่วยงานภายนอก 

รายรับ รายจ่าย 
ร้อยละ

ของเงินที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละของ
เงินคงเหลือ 

1. โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. 2563 

  3,008,376.00  2,474,767.44 82.26 533,608.56 
17.74 

 2. โครงการออมสินยุวพัฒน์    400,000.00 260,290.00 65.07 139,310.00 34.83 

รวม 3,408,376.00 2,734,767.44 80.24 673,318.56 19.76 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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2. เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ    1 

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

 
รายการ 

 
รายรับ 

 
รายจ่าย 

ร้อยละของ
เงินที่ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

ร้อยละของเงิน
คงเหลือ 

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

  1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,904,300.00 1,483,338.81 77.89 420,961.19 22.11 

  1.2 โครงการพัฒนาและยกระดบั
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลต้นแบบ 

500,000.00 64,134.00 12.83 435,866.00 87.17 

  1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
ต าบลต้นแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

500,000.00 78,617.20 15.72 
 

421,382.80 
 

84.28 

  1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการประมง
ในชุมชนต้นแบบ มข. Smart fishery 

568,300.00 856 0.15 567,444 99.85 

  1.5 โครงการพัฒนางานหัตถกรรมใน
ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

600,000.00 39,675.00 6.61 560,325.00 93.39 

  1.6 Smart Health สุขภาพดี มสีุข 
ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

500,000.00 177,528.00 35.51 322,472.00 64.49 

รวม 4,572,600.00 1,844,149.01 40.33 2,728,450.99 59.67 
 3 

2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 

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 410,000.00 246,470.20 60.11 163,529.80 39.89 0.00 
2. พ้ืนท่ี ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 410,000.00 233,813.55 57.03 176,186.45 42.97 80,357.45 

3. พ้ืนท่ี ต.โนนคอม อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 410,000.00 62,725.00 15.68 347,275.00 84.32 0.00 
4.พื้นที่ ต.วังสวาป อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 410,000.00 317,415.10 77.42 92,584.90 22.58 30,990.00  
5. พ้ืนท่ี ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 410,000.00 135,921.00 33.15 274,079.00 66.85 6,750.00 
6. พ้ืนท่ี ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 410,000.00 279,583.10 68.19 130,416.90 31.81 120,794.00 
7. พ้ืนท่ี ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 410,000.00 172,840.20 42.16 237,159.80 57.84 44,943.00 
8. พ้ืนท่ี ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 410,000.00 243,103.00 59.29 166,897.00 40.71 46,825.00 
9. พ้ืนท่ี ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 410,000.00 206,996.20 50.49 203,003.80 49.51 0.00 

รวม 3,690,000.00  1,898,867.35 51.46 1,791,132.65 48.54 330,659.45 

หมายเหตุ  งบประมาณโอนมา ณ เดือนมีนาคม 50% = 3,690,000.00.- บาท  5 
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3. เงินรายได้ กองทุน 1 

3.1 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ-ศูนย์บริการวิชาการ  2 

ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2550 - 2563 จ านวน 1,865,571.18 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด3 

บาทสิบแปดสตางค์) 4 

3.2 เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 5 

ยอดยกมาตั้งแต่ปี 2558-2563 จ านวน 32,784,622.18 (สามสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสอง6 

บาทสิบแปดสตางค์) เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 2,055,345.10 (สองล้านห้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสตางค์) 7 

ปีงบประมาณ  

2558 2559 2560 2561 2562 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 

งบประมาณเพ่ิมขึ้นต่อป ี 1,705,313.20 4,043,569.70 11,655,500.78 5,990,478.66 2,055,345.10 
  8 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 9 

 10 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 11 

เรื่องโดยย่อ :- ส านักบริการวิชาการ  ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 12 

กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.  โดยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference 13 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 14 

 15 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 16 

 3.1 แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน17 

มหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างถึงบันทึกที่ อว 660201.1/ว 1064 ลว 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งกรอบอัตราก าลังพนักงาน19 

มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือรองรับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 20 

พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์ แจ้งผลการอนุมัติกรอบอัตราก าลัง เพ่ือให้ส่วนงานพิจารณาแนวทางบริหารจัดการ  21 

เพ่ือด าเนินการย้ายบุคคล เข้าสู่ต าแหน่งโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยมีก าหนดส่ง22 

ภายในเดือนธันวาคม 2564  ตามเอกสารแนบวาระ  23 

  มติที่ประชุม  รับทราบ ให้คณะกรรมการบริหารกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 24 

ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ด าเนินการ และเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจ าส านัก25 

บริการวิชาการ ก่อนส่งมหาวิทยาลัย ต่อไป 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 4.1 เสนอชื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2564 2 

เรื่องโดยย่อ :- อ้างบันทึกที่ อว 660102.1/ว 115 ลว 6 สิงหาคม 2564  สภาพนักงาน ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อ3 

บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดฯ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่ประชุม ปขมท. ว่าด้วย การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน 4 

ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท พ.ศ. 2558   พร้อมรายละเอียดประวัติและผลงานให้กับสภาพพนักงาน ด้านละ 1 คน  5 

ประกอบด้วย 1) ด้านบริการดีเด่น 2) ด้านบริหารดีเด่น  3) ด้านวิชาชีพดีเด่น  4) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  6 

และ5)  ด้านลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น  โดยมีก าหนดส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ตามเอกสารแนบวาระ 7 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจ าปี 2564 ส านักบริการ8 

วิชาการ ดังนี้ 9 

ล าดับที ่ ประเภทรางวัล รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต าแหน่ง 

1 ด้านบริการดีเด่น นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษากองบริหารงานส านักฯ 
2 ด้านบริหารดีเด่น นายธวัช รัตนมนตร ี ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักฯ 
3 ด้านวิชาชีพดีเด่น นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล นักวิชาการแผนและสารสนเทศช านาญการ 
4 ด้านสรา้งสรรค์นวัตกรรมดีเด่น นายประหยัด สืบเมืองซ้าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศช านาญการ 
5 ลูกจ้างผู้มผีลงานดีเด่น นางสาวเสาวลักษณ์ ราช า นักวิชาการศึกษา 

 10 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 11 

5.1 แจ้งเลื่อนก าหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 2564 ของส านักงาน ก.พ.  12 

เรื่องโดยย่อ :-  อ้างถึงบันทึกที่ 8423/น 0185 ลว 20 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เรื่อง แจ้งเลื่อนก าหนดการ13 

สอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 2564 ของส านักงาน ก.พ.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค14 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จึงขอเลื่อนก าหนดการจัดสอบเพ่ือเป็นการลดและจ ากัดการเคลื่อนย้าย 15 

การเดินทาง การรวมกลุ่มของบุคคล ป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ 16 

- สอบครั้งที่ 1  ในวันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2565 17 

- สอบครั้งที่ 2  ในวันอาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 18 

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบส ารวจสนามสอบหากมีข้อขัดข้องไม่สามารถเป็นสนามสอบในวันดังกล่าว19 

ได้ขอให้แจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 20 

 มติที่ประชุม รับทราบ ขอให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานส านักบริการวิชาการ ด าเนินการ และให้รายงาน21 

ผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการครั้งถัดไป 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 



14 
 

5.2 ปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก และประชุมบุคลากร ประจ าปี 2564 1 

เรื่องโดยย่อ :-  ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการวิชาการ และก าหนดการ2 

ประชุมบุคลากรส านักบริการวิชาการ ประจ าปี 2564 มาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 3 

 4 
  5 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 6 

 7 

 8 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 9 

นัดประชุมครั้งต่อไป วันศุกรท์ี่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. 10 

 11 

 
 

 
 

(นางวิภาดา  มีแวว) 
รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาววรรณภา  สีดาพล) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

           ผู้จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 12 

คร้ังท่ี เดือน เวลา ประชุมบุคลากร เวลา

คร้ังที่ 6 กรกฎาคม วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 09.30 น. 30 กรกฎาคม 2564 13.30 น.

คร้ังที่ 7 สิงหาคม วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 09.30 น. 30 สิงหาคม 2564 13.30 น.

คร้ังที่ 8 กันยายน วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 วันศุกร์ที่  8 ตุลาคม 2564 09.30 น. 15 ตุลาคม 2564 13.30 น.

คร้ังที่ 9 ตุลาคม วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 09.30 น. 2 พฤศจิกายน /564 13.30 น.

คร้ังที่ 10 พฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. 29 พฤศจิกายน 2564 13.30 น.

คร้ังที่ 11 ธันวาคม วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 09.30 น. 24 ธันวาคม 2564 13.30 น.

ก าหนดการประชุมก าหนดส่งเร่ืองเข้าวาระ
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