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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคาร 26 มกราคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที ่10 กุมภาพันธ์ 2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

(1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
5. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
6. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
7. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
8. รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
9. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
10. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
11. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
12. ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  การรมการ 

แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
13. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
14. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

(2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
16. ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
17. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
18. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    
19. อ.กิตติสันต์ ศรีรักษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
20. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
21. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
22. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
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23. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
24. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
25. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
26. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
27. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
28. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
29. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      
30. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
31. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
32. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
33. ผศ.รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด   กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
34. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
35. ผศ.วิจิตร วินทะไชย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
36. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
37. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
38. รศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ

    แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์      

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น  
1. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
2. รศ.วนิดา แก่นอากาศ  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
1.1 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอก าหนดการการประชุมร่วม
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น 
ทั้งนี ้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีกิจกรรมส าคัญที่เห็นควรน าเรียนต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
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13.00 น.    การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
    บริหารมหาวิทยาลัย 

กล่าวเปิดกิจกรรมการประชุมร่วม  
โดย ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย  

13.15 – 14.00 น. การบรรยายพิเศษ “Meeting the Challenges of 2021: Going 
Beyond the Cocoon of KKU Campus.”  
โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย 

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.15 – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ “พัฒนาการและแนวโน้มของวิกฤตการณ์ 

COVID – 19 และบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
ช่วยเหลือสังคม” 
โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี 

15.00 – 15.45 น. การบรรยายพิเศษ “การใช้ข้อมูล (Tech-based และ Human-
based) ส าหรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต”  
โดย รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสวุรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

15.45 – 16.30 น. การบรรยายพิเศษ “ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการชว่ยเหลือ
ประชาชนในภาวะวิกฤต” 
โดย ศ.ดร.ศุภชยั  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

16.30 – 17.00 น. สรุปประเด็นน าสู่การประชุมระดมสมองในวันถัดไป 
ซึ่งในวันดังกล่าวมีการก าหนดหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการ
ช่วยเหลือสังคมที่สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือการถ่ายทอดนโยบาย หลักการ และความเข้าใจ
ร่วมกันของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนงานทุกท่านโปรดประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ https://www.facebook.com/kkuthailand และพิจารณาส่งผู้แทนส่วนงาน
เพ่ิมเติม ส่วนงานละ 2 คน เพ่ือเข้าร่วมการประชุมร่วมฯ ในวันดังกล่าวต่อไปด้วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่  1/2564 เม่ือวันที่                    
6 มกราคม 2564 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติให้แก้ไขดังนี้ 
เพิ่มรายชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นผู้ เข้าร่วม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
3.1 การจัดท าข้อเสนอการพันนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพื่อประกอบการ

พิจารณาอนุมัติเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
และบริการวิชาการ ให้น าเสนอต่อที่ประชุมแทน  ดังนี้  สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้พิจารณาการจัดท า
ข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทีป่ระชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการรับ
ข้อคิดเห็นของประธานกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และให้น ากลับมาพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวถัดไปนั้น ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. เพ่ือให้การขอเปิดหลักสูตรใหม่และการขอปรับปรุงหลักสูตร มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น                
ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนและกลไกการด าเนินงานให้มคีวามคล่องตัว ดังนี้  

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ)                    
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบรูปแบบและรายละเอียดหลักสูตรตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ก าหนด  

- คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตาม Concept 
Note และการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังผู้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพิจารณาด าเนินการก่อนเสนอสภา
วิชาการต่อไป 

2. การเสนอหลักสูตรควรแบ่งออก 2 กรณี  คือ 1. กรณีการขอเปิดหลักสูตรใหม่ให้ส่ง 
Concept Note มาก่อน 2. กรณกีารขอปรับปรุงหลักสูตรให้ส่ง Concept Note มาพร้อมเล่มหลักสูตร 

3. ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่และการขอปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
รายละเอียดที่สอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นการพิจารณาทางด้านแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ โดยอาจจะ
พิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มที่สามารถส่งต่อไปยังกองยุทธศาสตร์ได ้
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4. การด าเนินการกรณีการขอเปิดหลักสูตรใหม่  ตามเอกสารที่ ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
ก าหนดให้มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร ทั้งนี้ กรณีการเปิดหลักสูตร
ใหม่ยังไมมี่ผลการด าเนินงาน จึงควรตรวจสอบขั้นตอนในเอกสารดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ 

5. ควรก าหนดประเด็นการจัดท าหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
ตามปรัชญา และ นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้พัฒนาหลักสูตรด าเนินการตามหัวข้อได้อย่าง
ถูกต้องตรงประเดน็  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบหลักการ การจัดท าข้อเสนอการพันนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร 

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก าหนดเป็น 2 กรณี คือ  
 (1) กรณีการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ให้เสนอ Concept Note มาก่อน 

(2) กรณีการขอปรับปรุงหลักสูตร ให้เสนอ Concept Note พร้อมเล่มหลักสูตร 
2. ให้ตรวจสอบ Content ในเอกสารการจัดท าข้อเสนอการพันนาหรือปรับปรุง 

(Concept Note) ห ลั ก สู ต ร  เพื่ อป ระกอบ การพิ จ ารณ าอนุ มั ติ เปิ ด ห รื อป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรับแก้ไขขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์
ปัจจุบัน  
   ทั้ งนี้  ขอให้ผู้ อ านวยการส านักบริหารและพันนาวิชาการ  และรองอธิการบดี                   
ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเพื่อก าหนด
ขั้นตอนและกลไกการขอเปิดหลักสูตรและการขอปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

         คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
คณ ะศึกษาศาสตร์ ใน เรื่องต่ างๆ เป็น ไปตาม ข้อบั งคับ  ระเบี ยบ  ประกาศ หลัก เกณ ฑ์  วิธีการที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด และ ตามข้อ 11.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าโรงเรียน มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และจ านวนนักเรียนที่จะรับ โดยให้เสนอต่อคณะ และ ที่ประชุมคณบดี ดังนั้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ด าเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และเห็นควรเสนอ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น                     
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัคร

และคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ตามทีเ่สนอ 
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4.2 การเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) 
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1204/2561 ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและ                 
การด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ก าหนดองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์การได้มาของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 

ข้อ 39.1 องค์ประกอบของ ก.จ.ม. มีดังนี้ 
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนสี่คน    เป็นกรรมการ 
(3) หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ     เป็นกรรมการ 
 วิทยาลัย สถาบัน และส านัก จ านวนหนึ่งคน 
(4) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการ 
(5) ประธานสภาพนักงาน  เป็นกรรมการ 
(6) หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการมีจ านวนได้ตามความเหมาะสม 

 ข้อ 39.2 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ ก.จ.ม. 
 (2)  กรรมการตามข้อ 39.1 (2) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากผู้ที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือด้านการบริหารงานบุคคลหรือด้านจริยธรรม
คุณธรรม 
 (3) กรรมการตามข้อ 39.1 (3) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก 
เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามข้อ 39.1 

และข้อ 39.2 (2) (3) ของข้อบังคับหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการด าเนินการด้าน
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและ
เสนอที่ประชุมเพ่ือเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตามข้อ 39.1 (2) ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 4 คน ดังนี้ 
- นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ  อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 
- นายสมนึก เนินทราย   อดีตอัยการอาวุโส  

     ส านักงานอัยการภาค 4 ขอนแก่น 
- ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล  อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

     และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ อดีตอาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. คณะกรรมการตามข้อ 39.1 (3) ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือก

จากผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก จ านวน 1 คน 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



 
- 7 - 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคาร 26 มกราคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที ่10 กุมภาพันธ์ 2564 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการตามข้อ 39.1 (2) เห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุนิภายนอก จ านวน 4 คน 

ตามที่เสนอ ประกอบด้วย 
- นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ   อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 
- นายสมนึก เนินทราย  อดีตอัยการอาวุโส ส านักงานอัยการภาค 4 ขอนแก่น 
- ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล  อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- รองศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ อดีตอาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. คณะกรรมการตามข้อ 39.1 (3) เห็นชอบให้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็น
กรรมการจรรยาบรรณฯ 

 
4.3 การขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุนิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) จ านวน 3 หลักสูตร 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม                         

ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือให้ เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา                          
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอเรื่องการขอรับรองหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดั บ อุดมศึ กษ าแห่ งช าติ  (TQR) ต่ อที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอรับรองหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุนิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) จ านวน 3 หลักสูตร 
ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 การแจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ศาสตราจารย์ ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา น าเสนอแทน                 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่ได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคาร 26 มกราคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที ่10 กุมภาพันธ์ 2564 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าชุดที่ 1-4 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าทั้ง 4 ชุด และแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบ ในการนี้ เพ่ือให้
การด าเนินการของศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอการแจ้งผล                  
การคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด จะครบวาระการด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 
ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์ วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการ

ส านักหอสมุด จะครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในโอกาสนี้ 
ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ วนิดา  แก่นอากาศ เป็นอย่างยิ่ง   
ที่ได้ร่วมสนับสนุนการด าเนินงาน การสร้างประโยชน์ ให้แก่ส านักหอสมุด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยดี
มาโดยตลอด จึงขอให้ที่ประชุมร่วมปรบมือแสดงความขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  และร่วมปรบมือแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ วนิดา  แก่นอากาศ 

 
6.2 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี  

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมว่า สภาพนักงานฯ จะครบรอบ
วันคล้ายวันสถาปนา ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งในวันดังกล่าวมีก าหนดการจัดพิธีท าบุญตักบาตร ณ สภา
พนักงานฯ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ                
“แนวทางการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์ โควิท-19” โดยได้รับเกียรติจาก                
รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นวิทยากร โดยการจัดบรรยายออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Facebook สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น Staff Senate of KKU (Official) เวลา 10.45-12.00 น.              
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรในส่วนงานของท่าน เข้าร่วม
กิจกรรมและรับฟังการบรรยายดังกล่าว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.3 การสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19  
 ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 

- ปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มไปในทิศทางใด 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคาร 26 มกราคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที ่10 กุมภาพันธ์ 2564 

- ตามที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท าสัญญาประกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่บุคลากร     
เมื่อปีที่ผ่านมานั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง                       
ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจะมีการต่อสัญญาประกันดังกล่าวหรือไม่ 

 อธิการบดี ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดขอนแก่น ยังไม่มีผู้ป่วย
รายใหม่ จังหวัดขอนแก่นจึงจัดอยู่ในพ้ืนที่สีเหลือง (พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง พ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่ควบคุม และพบ                
ผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย มีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ) ปัจจุบันมีจ านวนผู้ป่วย จ านวน 10 คน               
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ านวน 4 คน และมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น            
ได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกไปยังกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายล่าสุดประมาณ 900 คน ผลการตรวจไม่พบ                
ผู้ติดเชื้อและกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ไปยังแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 
ยกเว้น 5 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ที่ยังคงใช้
มาตรการควบคุมเข้มงวด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง รุนแรง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line และ On-site ได้ตามความเหมาะสม และขอความร่วมมืองดการจัด
กิจกรรมทีม่ีการรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การท าสัญญาประกันการติดเชื้อ COVID-19 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะครบก าหนดสัญญาประกันประมาณเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ การต่อ
สัญญาประกันดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่
พบผู้ติดเชื้อ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายจากการท าประกันดังกล่าว จึงพิจารณารูปแบบการชดเชยกรณีติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยแทน และมีวงเงิน
ชดเชยเช่นเดียวกับการท าประกัน  
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม On-site เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายและ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล โดยการจัดประชุมสามารถ
จัดได้ไม่เกิน 300 คน ห้องละไม่เกิน 100 คน และผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค
อย่างเคร่งครัด 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยได้รับทราบข้อมูลจาก  นายก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นว่า การเกิดสถานการณ์ COVID-19 ท าให้มีการใช้การบริการ
โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย กิจการโรงแรมในจังหวัด
ขอนแก่นหลายแห่ง มีแนวโน้มที่จะปิดกิจการในเร็วๆ นี้ สมาคมฯ และส่วนราชการต่างๆ จึงร่วมประชุมหารือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

การปิดกิจการโรงแรมอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น การจ้างงาน 
และเกษตรกรที่ส่งผลผลิตให้แก่โรงแรมด้วย ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของสถาน
ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น สมาคมฯ จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการคนละครึ่ง (โดยงบประมาณของ
ผู้ประกอบการ) เช่น การลดราคาค่าห้องพัก ร้อยละ 50 และ มอบบัตรส่วนลดส าหรับการใช้จ่าย เป็นต้น และ
สมาคมฯ อยู่ระหว่างการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือขอความร่วมมือไปยังส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีที่มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย หรือ กลุ่มขนาดกลาง หรือ การจัดเลี้ยงรับรอง โดย
ขอให้พิจารณาการใช้บริการกับผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น และขอให้ช่วยจัดท า Banner และ 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคาร 26 มกราคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพุธที ่10 กุมภาพันธ์ 2564 

Link โฆษณา เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบน Website Page Facebook ด้วย ทั้ งนี้  เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้แต่ละคณะช่วยพิจารณาป ระเด็น
ดังกล่าว โดยอาจจะน าหารือในการประชุมระดมสมอง แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือก าหนดประเด็นเสนอ                
ในการประชุ มร่ วมฯ Meeting the Challenges of 2021 : Going Beyond the Cocoon of KKU Campus. 
เพ่ิมเติมต่อไป  
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา 

 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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