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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่3/2564 

เมือ่วนัพธุที ่10 กมุภาพนัธ 2564 

ณ หองประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

และการประชมุผานสือ่อเิล็กทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

----------------------------------------------------- 

ผูมาประชมุ 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

5. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

6. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

7. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

8. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

9. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

10. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

11. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   กรรมการ 

12. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

14. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

15. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

16. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

17. ผศ.ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล รักษาการแทนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  กรรมการ 

แทนผูรักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

18. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

19. รศ.สพัุชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

20. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุกการ 

21. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

22. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

23. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

24. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

25. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

26. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
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27. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

28. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

29. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

30. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

31. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

32. รศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ

    แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร      

33. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

34. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

35. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

36. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

37. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

38. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

39. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

40. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

1. รศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.15 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 แนะนําผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

ประธานกรรมการ ไดกลาวแนะนํา รองศาสตราจารยสุพัชญ สีนะวัฒน ผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด ตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป และในวันนี้ไดเขารวม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครัง้แรก 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบและปรบมอืแสดงความยนิด ี
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ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่2/2564 

เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

- ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

2.1 รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเชารถบัสไฟฟา

พรอมพนักงานขับรถ เพื่อจัดเปนสวัสดิการขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568 

รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการจางเหมาบริการรถขนสงมวลชลเพ่ือเปนสวัสดิการใหบริการรับ - สง 

นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะท่ี 3 ซ่ึงไดสิ้นสุดสัญญาจาง วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 แลวนั้น 

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการขยายสัญญาจางอีก 6 เดือน ในการนี้ จึงขอนําเสนอขอมูลท่ีผานมาดังนี้ 

จํานวนประชาคม มข. 

บุคลากร จํานวน 11,596 คน (อางอิงจากกองทรัพยากรบุคคล : 2563) 

นักศึกษา จํานวน 35,508 คน (อางอิงจากสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ : 2563) 

รวมท้ังสิ้น  47,104 คน 

ยังไมนับรวมประชาชนท่ัวไปท่ีสัญจรภายในพ้ืนท่ี มข. ท้ังผูมาติดตองาน ประกอบ

กิจการ และสัญจรเพ่ือเปนทางผานไปยังถนนสายหลัก (ถนนมิตรภาพ ถนนศรีจันทร) 

มีการประมาณการวาจํานวนยานพาหนะท่ีสัญจรภายใน มข. มีประมาณ 30,000 -

40,000 คันตอวัน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดดําเนินการจางเหมาบริการรถขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน 

: KST (KKU Smart Transit) รวม 61 งวด (สิ้นสุด 15 ธันวาคม 2563) จํานวนรถท่ีใหบริการท้ังสิ้น 20 คัน คันสํารอง 1 คัน 

รวมท้ังสิ้น 21 คัน 
โดยแบงเสนทางการเดินรถออกเปน 6 เสนทาง ในลักษณะการเดินรถ One way 
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สถิติการใชบริการขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST 
พบวา จากขอมูลการใชบริการระบบขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน KST : KKU 

Smart Transit ตัวแปรท่ีมีผลตอจํานวนผูใชบริการ คือ การปดเทอมและเปดเทอม ในชวงปดเทอมจํานวน
ผูใชบริการลดลงอยางเห็นไดชัด และในชวงเปดเทอมจํานวนผูใชบริการมากข้ึนอยางชัดเจนเชนกัน โดยเฉพาะ
ในชวงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในแตละปเปนชวงระยะเวลาท่ีนักศึกษาใหมใชบริการระบบขนสง
มวลชนมหาวิทยาลัย 

ขอมูลเปรียบเทียบของการใหบริการในแตละเดือนมีจํานวนผูใชบริการ ดังนี้ 
พ.ศ. 2559 มีผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 2,123,203 ครั้ง เฉลี่ย 176,934 ครั้งตอเดือน 5,898 ครั้งตอวัน 
พ.ศ. 2560 มีผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 2,471,319 ครั้ง เฉลี่ย 205,943 ครั้งตอเดือน 6,865 ครั้งตอวัน 
พ.ศ. 2561 มีผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 2,539,573 ครั้ง เฉลี่ย 211,631 ครั้งตอเดือน 7,054 ครั้งตอวัน 
พ.ศ. 2562 มีผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 2,977,119 ครั้ง เฉลี่ย 248,093 ครั้งตอเดือน 8,270 ครั้งตอวัน 
พ.ศ. 2563 มีผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 1,687,521 ครั้ง เฉลี่ย 140,627 ครั้งตอเดือน 4,688 ครั้งตอวัน 

ขอมูลเปรียบเทียบ การใชบริการกับรายจาย (บาทตอครั้ง) 
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ชวงเวลาการใชบริการมากท่ีสุด และนอยท่ีสุด 

ชวงเวลาท่ีมีการใหบริการมากท่ีสุดในวันธรรมดา 

พบวา ชวงเวลาท่ีมีการใชบริการมากท่ีสุดในวันธรรมดา คือ 

 ชวงเวลา 07.00 - 09.30 น. และ 

 ชวงเวลา 16.00 - 19.30 น. 

  ชวงเวลาท่ีมีการใชบริการนอยท่ีสุดในวันธรรมดา คือ 

 ชวงเวลา 09.00 - 11.30 น. และ 

 ชวงเวลา 14.00 - 15.00 น. 

ชวงเวลาท่ีมีการใชบริการมากท่ีสุดในวันหยุด คือ 

 ชวงเวลา 17.00 - 19.00 น.  
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และตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดพิจารณาเห็นชอบแนวทางการจัดใหบริการขนสง
มวลชนเพ่ือเปนสวัสดิการแกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชรถยนตท่ีขับเคลื่อนดวย
พลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง (รถไฟฟา) และไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) โดยการดําเนินการเชารถบัสไฟฟาพรอมพนักงานขับรถ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ไดดําเนินการจัดทํารางขอกําหนดขอบเขตของงานเรียบรอยแลว นั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
จึงขอเสนอ รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเชารถบัสไฟฟาพรอมพนักงานขับรถ 
เพ่ือจัดเปนสวัสดิการขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2568 โดยสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ 

ความเปนมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการจางเหมาบริการรถขนสงมวลชนเพ่ือเปนสวัสดิการใหบริการ

รับ - สง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระยะท่ี 3 ซ่ึงไดสิ้นสุดสัญญาจาง วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 
ในการใหบริการตลอดระยะเวลาท่ีผานมามหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถอํานวยความสะดวกตอการสัญจร
ภายในมหาวิทยาลัยใหกับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผูเดินทางมาเพ่ือติดตอประสานงานภายในมหาวิทยาลัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนครั้งของการใหยานพาหนะสวนตัว โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาคับค่ังและ
การจราจรท่ีหนาแนน (ชวงเชา กลางวัน และหลังเลิกงาน) จากขอมูลการใหบริการท่ีผานมาพบวา การจัดใหมี
บริการรถขนสงมวลชนในบางเสนทางยังมีผูใชบริการท่ีคอนขางนอยในบางชวงเวลาและดวยขนาดรถยนตท่ี
ใหบริการแบบเดิมมีขนาดท่ีคอนขางใหญ ไมเหมาะสมตอการใหบริการในเสนทางยอยภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
เพ่ือใหการจัดใหบริการขนสงมวลชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการในการใหบริการ
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมและอนุรักษพลังงานสอดคลองตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย (Green and Smart Campus) และเพ่ือใหการจัดใหมีการบริการขนสงสาธารณะท่ีสามารถ
ใหบริการแกนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองการใหบริการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดดําเนินโครงการเชารถไฟฟา
เพ่ือจัดเปนสวัสดิการขนสงมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 

วัตถุประสงค 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความประสงคเชารถบัสไฟฟาประเภทรถชานต่ํา (Low Floor) จํานวน 25 คัน 

เพ่ือจัดเปนสวัสดิการขนสงมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 
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- 8 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 
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ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณา

ตอไป 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ในสัญญาเปนไปไดหรือไมท่ีจะมีการระบุเก่ียวกับการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือถายทอดองคความรูใหกับนักวิจัยและนักศึกษาโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีมีแผนจะ

จัดดําเนินการเรื่อง EV 

2. การใชรถอาจปรับใหเหมาะสมกับเสนทาง อาทิ ในเสนทางหลักซ่ึงจะมีถนนคอนขาง

กวางอาจจะใชรถขนาดใหญ สวนเสนทางรองซ่ึงมีถนนคอนขางแคบหรือเปนถนนในชุมชนอาจจะใชรถท่ีมี

ขนาดเล็กแทน เพ่ือใหมีความคลองตัวมากข้ึน 

3. หากมีการลดปริมาณจํานวนรถท่ีใหบริการในชวงเวลาท่ีมีการใชบริการจํานวนนอย

ควรมีตารางเวลาท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูใชบริการไดรับทราบดวย ท้ังนี้ อาจจะตองมีการพิจารณาทบทวนแบงเปน 2 สวน 

คือ สวนท่ีมีการวิ่งประจําท่ีชัดเจนกับสวนท่ีมีการยืดหยุน 

4. กรณีท่ีมีเง่ือนไขใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถขับรถเชาไดนั้น หากมี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นไมวาจะภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย การประกันภัยรถที่เชาและคาเสียหายอื่น ๆ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนมานั้นขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงประเด็นดังกลาวดวยความรอบคอบและรัดกุมดวย 

5. ในชวงเวลาท่ีมีการใชบริการจํานวนนอยอาจพิจารณาปรับเสนทางไปบริการยัง

เสนทางท่ีมีขนาดเล็ก เชน หอพักนักศึกษาหรือบานพักบุคลากร เพ่ือเขาถึงผูใชบริการไดมากข้ึน หรือปรับ

วิธีการใหบริการในลักษณะคลายกับบริษัทเอกชนซ่ึงใหบริการรถตามความตองการของผูใช 
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6. Application ควรมีความเสถียรสามารถใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

7. เนื่องจากการชารจไฟในแตละครั้งคอนขางใชระยะเวลานาน ดังนั้น ควรมีการวางแผน 

การชารจไฟเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอการใชงานดวย 

8. ดวยวิทยาเขตหนองคายมีความตองการใชรถบริการดังนั้นมหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

จัดสรรรถบริการใหทางวิทยาเขตหนองคาย 

9. การเก็บขอมูลการนับจํานวนขอมูลสถิติของผูใชบริการอาจจะใชวิธีการใหกลอง

เปนตัวเซ็นเซอรนับจํานวนโดยไมตองมีปุมกดหรือแตะบัตร ดังนั้น อาจจะตองเพ่ิมเง่ือนไขใน TOR วารถจะตอง

มีกลองท่ีมีคุณสมบัติในการเซ็นเซอรนับจํานวนผูใชบริการได 

10.ในดานการขนสงท่ียั่งยืน (Sustainable Transportation) ยังมีเรื่องใดอีกหรือไม

ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมใหไดเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

กรรมการและเลขานุการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. เรื่องแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีที่ใชอยู เดิมคือ GPS ที่ติดอยูที ่รถจะสงเขาไปท่ี 

Cloud ของเซิรฟเวอรผูใหบริการ GPS แลวจะสงมาท่ีแอพพลิเคชั่นปรากฏวา มีความลาชาอยูเกือบ 15 วินาที 

ในขณะท่ี GPS ก็สงใหกับ Cloud เกือบ 15 วินาที รวมแลวประมาณ 30 วินาที ซ่ึงใชเวลานานเกินไป จึงไดมี

การเปลี่ยนวิธีการโดยจะไมใช Cloud ในการท่ีจะรับ GPS กอนสงใหแอพพลิเคชั่น แตจะสงจากรถเขา

เซิรฟเวอรมหาวิทยาลัยและสงไปยังแอพพลิเคชั่นซ่ึงจะสามารถจัดการในเรื่องของความถ่ีในการสงได และคาดวา

จะไมเกิน 15 วินาทีพ่ีจะอัพเดทตําแหนงของรถมายังแอพพลิเคชั่น 

2. การนับจํานวนขอมูลสถิติของผูใชบริการนั้นดวยตัวรถมีกลองอยูแลว แตเนื่องจาก

มีทางข้ึนและลง 2 ประตูและผูใชบริการเดินทางสวนกัน กลองจะจับจํานวนผิดพลาดและอาจจะไมแมนยําได

โดยท่ีผานมาไดใหพนักงานขับรถกดปุมซ่ึงนาจะเปนวิธีการท่ีจะเกิดความแมนยําท่ีสุด 

ประธานกรรมการ ไดใหขอสังเกตตอท่ีประชุมวา จากขอมูลสถิติผูใชบริการมีจํานวน

มากซ่ึงไมอาจสอดคลองกับการใชงานจริง การกดปุมอาจเกิดการกดปุมซํ้าเพ่ือใหไดจํานวนมาก ดังนั้น หากให

กลองเปนตัวเซ็นเซอรนับจํานวนก็ใหนับจํานวนท้ังหมดแลวหารดวย 2 เพ่ือชวยใหนับไดแมนยําข้ึน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม รางขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) โครงการเชารถบัสไฟฟาพรอมพนักงานขับรถ เพื่อจัดเปนสวัสดิการขนสงมวลชน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568 ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป และขอใหรองอธิการบดีฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม

ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 

2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก (แทนตําแหนงที่วาง) 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 184/2563 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563 ไดแตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้ ดํารงตําแหนง ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท เปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ประเภทผูทรงคุณวุฒิ เนื่องดวยรองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท ไดแจง
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ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว 

ความประสงคลาออกจากการเปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ ตั้งแตวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 เปนตนมา ซ่ึงสงผลใหพนจากการเปน

กรรมการบรหิารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ เปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก เนื่องจาก

รองศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ ไดครบวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด เม่ือวันท่ี 6 

กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงสงผลใหพนจากการเปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ก.บ.ม.) ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานักดวย  

ประกอบกับตามขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2558 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 6 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา ก.บ.ม. 

6.1 องคประกอบของ ก.บ.ม. มีดังนี้ 

(1) อธิการบดี     เปนประธาน 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จํานวน 2 คน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน   เปนกรรมการ 

(4) รองอธิการบดี จํานวน 2 คน   เปนกรรมการ 

(5) หัวหนาสวนงานระดับคณะ   เปนกรรมการ 

วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวน 4 คน 

(6) ประธานกรรมการสภาพนักงาน  เปนกรรมการ 

(7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 

(8) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ   เปนกรรมการและเลขานุการ 

ดานการบริหารงานบุคคล 

(9) หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ดานการบริหารงานบุคคล 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป เวนแตกรรมการตามขอ 6.1 (1) (2) (6) ใหมีวาระ

การดํารงตําแหนง ตามวาระการดํารงตําแหนงนั้น แลวแตกรณี 

6.2 หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ ก.บ.ม. 

กรรมการ ก.บ.ม. จะตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ ก.อ.พ.ร. 

(1) กรรมการตามขอ 6.1 (3) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกจาก

บุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการภาครัฐ

หรือเอกชน 



- 11 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 
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(2) กรรมการตามขอ 6.1 (4) ใหอธิการบดีเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 2 คน 

(3) กรรมการตามขอ 6.1 (5) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกจากผู

ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวน 4 คน ดังนี้ 

(3.1) เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 3 คน 

(3.2) เลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน สํานัก และผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน หรือสํานัก จํานวน 1 คน 

ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ตามขอ 6 (3) และ (5) 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  กองทรัพยากรบุคคล จึงขอ

เสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6 (3) จํานวน 1 คน และประเภท

หัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ตามขอ 6 (5) จํานวน 1 คน ดังรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย 

ประเภทผูทรงคุณวุฒิ และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ไดขอเสนอ นายปานทอง สระคูพันธ (อดีตรองผูวา

ราชการจังหวัดขอนแกน ประวัติการศึกษาเปนศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประวัติการทํางาน

เปนพนักงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครองขอนแกน หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล) เพ่ือรวม

เปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการ ไดเสนอวิธีการเลือกกรรมการแตละประเภท ดังนี้ 

1. กรรมการตามขอ 6 (3) ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ใชวิธีขอความเห็นชอบตามท่ีรองอธิการบดี

ฝายทรัพยากรบุคคลเสนอ 

2. กรรมการตามขอ 6 (5) ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน 

ใชวิธีการเลือกโดยวิธีหารือเพ่ือใหไดขอสรุปเปนฉันทามติรวมกัน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบวิธีการเลือกกรรมการแตละประเภทตามที่ประธานกรรมการเสนอ คือ 

กรรมการตามขอ 6 (3) ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ใชวิธีขอความเห็นชอบตามที่รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอ

กรรมการตามขอ 6 (5) ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ใชวิธีการเลือกโดยวิธีหารือ

เพื่อใหไดขอสรุปเปนฉันทามติรวมกัน 

2. เห็นชอบและเลือกบุคคลดังตอไปนี้รวมเปนกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา

มหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) ดังนี้ 

2.1 ประเภทผูทรงคุณวุฒ ิไดแก นายปานทอง สระคูพันธ 

2.2 ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ไดแก 

อาจารยกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล  
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ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 แจงผลการพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลอืกนกัเรยีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 3 ฉบับ 
กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ี คณะสหวิทยาการ ไดเสนอเรื่อง 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย จํานวน 3 ฉบับ ตามหนังสือท่ี อว 660301.25.1/297 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเสนอ
ตอ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาให ความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคายไดกําหนดวันรับ
สมัครระหวางวันท่ี 3 - 25 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงกรณีนี้เปนกรณีเรงดวนมิอาจรอบรรจุวาระตามกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนปกติได ฝายเลขานุการ จึงไดปรึกษาหารือประธานกรรมการ 
โดยประธานกรรมการเห็นสมควรใหเวียนหนังสือเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการขอความเห็นชอบโดยวิธีการเวียนขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามหนังสือ ท่ี อว 660203/ว 257 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 
โดยใหแจงผลการพิจารณาภายในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 และเม่ือครบกําหนดการเวียนหนังสือแลวปรากฏวา
มีกรรมการแจงผลการพิจารณา จํานวน 14 ทาน โดยเห็นชอบท้ัง 14 ทาน และไมปรากฏขอทักทวงประการใด 
จํานวน 25 ทาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 
5.2 ขอรับการสนับสนุนการจัดทําประชาสัมพันธและสงเสริมการประชุมสัมมนาเพื่อชวยพยุง

เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแกน 
ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดขอนแกน 

ไดมีหนังสือ ท่ี สทท.ขก./04/2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดทําประชาสัมพันธ
และสงเสริมการประชุมสัมมนาเพ่ือชวยพยุงเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแกน โดยไดแจงวา เนื่องดวยสถานการณ
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทําใหสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวแลวไปถึงในการจัดประชุมสัมมนา 
ธุรกิจดานบริการ และธุรกิจตอเนื่องอ่ืน ๆ เปนอยางมาก และจากการหารือรวมกันในการประชุมของธุรกิจ
ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวไดมีแนวทางการแกไขปญหาโดยการสงเสริม การประชาสัมพันธธุรกิจในจังหวัด
ขอนแกนตอคนท่ีอยูในเมือง ผูอยูในจังหวัดรอบขางและผูมาเยือน โดยโครงการ “ขอนแกนคนละครึ่ง” เปนการลด
ราคาคาหองพักรอยละ 50 พรอมมอบ Voucher เพ่ือกระตุนการใชจาย เพ่ือเปนการแกปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ของทางสถานประกอบการในจังหวัดขอนแกน จึงขอความอนุเคราะหและสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว 

1. ขอความรวมมือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนออกมาจัดการประชุม

กลุมยอย หรือกลุมขนาดกลาง รวมไปถึงการจัดเลี้ยงกับทางผูประกอบการในจังหวัดขอนแกน 
2. จัดทํา Banner และ Link โฆษณา เพ่ือนําไปใชในการประชาสัมพันธบน Website , 

Page หรือ Facebook ตาง ๆ ในจังหวัด และสงเสริมการจัดทําโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) 

3. ชวยประชาสัมพันธในหนวยงานในสังกัด เพ่ือเปนขาวสารท่ีรับรูโดยท่ัวกัน 
ท้ังนี้ ไดประมาณการวาหากภาคราชการและมหาวิทยาลัยขอนแกนไมสงเสริมและ

กระตุนการประชุมสัมมนาขนาดกลางและขนาดเล็กตลอดจนงานเลี้ยงในเดือนกุมภาพันธนี้ ผูประกอบการท้ัง

ระดับเล็ก ระดับใหญ และโรงแรมท่ีเปนของทองถ่ินและ Chain จากสวนกลางจะตองปดตัวลงภายในเดือน
มีนาคมนี้อยางแนนอน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ทางคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชีไดดําเนินการจัดทํา Banner และ Link โฆษณา เรียบรอยแลว ซ่ึงทางสมาคมไดนํา 
Banner ดังกลาวไปประชาสัมพันธและเผยแพรไปในทุกสื่อเรียบรอยแลว โดยกอนท่ีจะได Banner ก็มีการ

รวบรวมขอมูลวามีโรงแรมหรือรานอาหารใดบางท่ีจะเขารวมโครงการขอนแกนคนละครึ่ง ซ่ึงใชระยะเวลาและ
ใหทีมงานเขาไปหารือรวมกับทางสมาคม จากนั้นก็มาออกแบบ Banner ท้ังนี้ ทางสมาคมตองการใหมหาวิทยาลัย
ชวยในเรื่องของการประชาสัมพันธขอมูล ทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีไดดําเนินการสงขอมูลรายละเอียด

ไปยังผู อํานวยการกองสื่อสารองคกรเพ่ือขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธโครงการขอนแกนคนละครึ่ง
นอกจากนั้นจะมีเรื่องของ Website หรือ Facebook ดวย ท่ีจะตองชวยดําเนินการตอไป และจะมีการจัดอบรม
ใหกับทางสมาคมทางโรงแรมตาง ๆ เพ่ือท่ีจะไดทําการตลาดออนไลนซ่ึงเปนสิ่งท่ีทางสมาคมขอเพ่ิมเติม 

เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะไมไดเขารวมโครงการขอนแกนคนละครึ่ง แตมีสวนลดบางหรือตองการจะมีความรู
เกี่ยวกับในการทําตลาดออนไลน หรือ Digital Marketing ไดดวยตนเอง ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
จะดําเนินการจัดอบรมตอไป ท้ังนี้ ในภาพรวมทางสมาคมไดพึงพอใจและขอบคุณอธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัย

ทุกทานดวย 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.3 โครงการประชาสมัพนัธเชงิรุกและประสานงานหนวยงานเพือ่สนบัสนนุทนุการศึกษา 
เพื่อใหเขาถงึตลาดนักศึกษานานาชาต ิ(KKU Active Recruitment) ประจาํปการศกึษา 2564 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับฝายการตางประเทศ 

ไดจัดโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกและประสานงานหนวยงานเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือใหเขาถึงตลาด
นักศึกษานานาชาติ (Active Recruitment) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประชาสัมพันธหลักสูตร
และเขาถึงกลุมเปาหมายผูสนใจเขาศึกษาชาวตางชาติ ใหแกหลักสูตรนานาชาติรวมถึงหลักสูตรปกติท่ีมีศักยภาพ

ในการรับนักศึกษานานาชาตินั้น สําหรับการดําเนินโครงการประจําปการศึกษา 2564 (KKU Active Recruitment 
2021) ไดกําหนดกลุมเปาหมายเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาชาวตางชาติกลุมประเทศ คือ กลุมประเทศอาเซียน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศติมอร เลสเต โดยกระบวนการดําเนินโครงการอันไดแก การ

ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรม Virtual Open House การคัดเลือกตลอดจนการสอบสัมภาษณจะดําเนินการ
ผานชองทางออนไลนท้ังหมด ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว 

 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ไดมี

การประชุมรวมกับฝายการตางประเทศโดยไดมีขอเสนอแนะวา ในการกระจายขอมูลนอกจากผานสถานทูตแลว

อีกจุดหนึ่งท่ีจะทําใหรับสมัครไดเพ่ิมมากข้ึน คือ ผานทางดานสํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO Secretariat) ซ่ึงจะชวยเพ่ิมชองทางทําใหการรับสมัครเพ่ิมมากข้ึน 

รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ขอเชิญชวนคณะ

ท่ีมีความสนใจและตองการจะรับนักศึกษาชาวตางชาติถึงแมวาจะเปนหลักสูตรภาษาไทย จึงขอเชิญชวนใหเขารวม 

KKU Active Recruitment โดยรายละเอียดท่ีจะนํามาประชาสัมพันธไวในเว็บไซตจะตองระบุไวใหชัดเจนวา

จะมีการเรียนการสอนในรูปแบบใดท่ีจะใหนักศึกษาชาวตางชาติเขามาศึกษาได เชน คณะทันตแพทยศาสตร

เปนหลักสูตรภาษาไทยแตมีการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา การประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ 

ของเว็บไซตมหาวิทยาลัยนั้น ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ผูอํานวยการกองสื่อสารองคกร ไดมีการประชุม

รวมกับคณะตาง ๆ ซ่ึงไดขอมูลวา กองสื่อสารองคกรจะมีการปรับรูปแบบหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพ่ือให

เขาถึงขอมูลของแตละหลักสูตรไดงายและไมซับซอนยิ่งข้ึน แตประเด็นคือเม่ือเขาสูเว็บไซตของคณะมีบางคณะ

ท่ีมีรูปแบบเว็บไซตไมคอยทันสมัยจึงทําใหไมนาสนใจหรือมีการเขาถึงขอมูลดานหลักสูตรท่ีซับซอนและยากตอ

การเขาถึง กองสื่อสารองคกรจึงขออนุญาตนําขอมูลมาจากสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการซ่ึงอาจจะไมตรง

ตามความตองการของคณะ ดังนั้น จึงขอใหแตละคณะหารือรวมกันวาในปจจุบันซ่ึงแตละคณะรับนักเรียนไดนอยลง 

หากมีการประชาสัมพันธท่ีดีหรือทําการตลาดมากยิ่งข้ึน ถึงแมจะเปนคณะท่ีคนเลือกจํานวนมากอยูแลว แตถา

มีการประชาสัมพันธท่ีดีก็จะทําใหมีเด็กเกงมาใหเลือกจํานวนมากข้ึน อยางไรก็ตามจะตองมีการพัฒนาตอเนื่อง

และติดตามการปรับรูปแบบใหมีความนาสนใจยิ่งข้ึนตอไป 
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ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดทําขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยควรมีตัวอยาง

เพ่ือเปนแนวทางใหคณะไดดําเนินการจัดสงขอมูลใหกองสื่อสารองคกร 

2. การประชาสัมพันธอาจทําในรูปแบบ Banner เพ่ือใหมีความนาสนใจและสามารถ

แชร (Share) เพ่ือการประชาสัมพันธตอไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3. ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรม Open House  ท้ังในรูปแบบ 

On line และ On site เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีความสนใจสามารถเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึน 

รวมถึงมหาวิทยาลัยก็จะไดคุณภาพนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาตามท่ีตั้งเปาหมายไวดวย 

4. สิ่งท่ีจะเปนแรงดึงดูดใหมีจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติเพ่ิมมากข้ึน คือ การใหทุนการศึกษา

ท้ังท่ีเปนทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน หรือทุนสนับสนุนคาครองชีพตาง ๆ โดยมหาวิทยาลัยอาจมีการเจรจา

ความรวมมือกับแหลงทุนตาง ๆ เชน กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนตอนใต เปนตน 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.4 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวทิยาลยัการปกครองทองถิน่ 

คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการรายงานประจําป 

ประจําปงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ินเปนไปตามขอ 29 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน จึงไดจัดทํารายงานประจําป

งบประมาณ 2563 เรียบรอยแลว โดยในแผนยุทธศาสตรประจํา พ.ศ. 2563 - 2567 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

ไดกําหนดวิสัยทัศนเปน “สถาบันชั้นนําและศูนยกลางการเรียนรูดานการบริหารจัดการกิจการสาธารณะของ

อาเซียน” ภายใตวิสัยทัศนนี้ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินมุงยกระดับความเขมแข็งทางการเรียนการสอน การวิจัย

และนวัตกรรม การบริการวิชาการ การตางประเทศ การสงเสริมความสัมพันธกับชุมชน และการบริหารจัดการองคกร 

ใหไดรับการยอมรับอยางกวางขวางท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน 

แมวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปท่ีเกิดความพลิกผัน (Disruption) ในหลาย ๆ มิติ อันสืบเนื่องจากวิกฤตการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) แตวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน

ยังมุงม่ันและดําเนินการตาง ๆ ใหบรรจุวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 

ในดานหลักสูตร วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการบริหารกิจการสาธารณะในศตวรรษท่ี 21 และตอบสนองความตองการของ

ผูมีสวนไดสวนเสียในยุคดิจิทัล สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดรวมมือกับ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ใหมุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการสาธารณะ สําหรับหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอก วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

กิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเนนการบริการสาธารณะแนวใหมในยุคดิจิทัลและในสภาวะวิกฤต 
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ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2564 ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว 

ในดานการจัดการเรียนการสอน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามมาตรฐานของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย ยิ่งไปกวานั้น วิทยาลัยฯ ไดจัดระบบกลไกและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูของ
นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นป โดยจัดใหมีบริการยืม iPad เพ่ือการเรียนรูของนักศึกษา ใหทุนสนับสนุนการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต (Equal Internet Access) แกนักศึกษาเปนจํานวนเงินทุนละ 400 บาทตอเดือน และลด
คาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 10 แกนักศึกษา สําหรับทางดานคณาจารย วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดสงเสริม
ใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใหทุนการผลิตสื่อการสอนออนไลน เพ่ือใหคณาจารยสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตความปกติใหม (New Normal) ไดอยางนาสนใจ และสามารถจัดประชุม
หรือใหบริการทางวิชาการแกชุมชนทางออนไลน 

ในดานการวิจัยและการบริการวิชาการ ในปงบประมาณพ .ศ. 2563 ท่ีผานมา 
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินมุงสรางองคความรูใหมดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากและการจัดการ
ปกครองสาธารณะโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารยประจําของวิทยาลัยฯ ไดมีผลงานการตีพิมพ รวมท้ังสิ้น 
จํานวน 123 เรื่อง จําแนกเปน การนําเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 เรื่อง ระดับนานาชาติ 
จํานวน 12 เรื่อง บทความท่ีตีพิมพในวารสารฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 จํานวน 74 เรื่อง บทความท่ีตีพิมพใน
วารสารฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 จํานวน 17 เรื่อง และบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล ISI/Scopus จํานวน 12 เรื่อง 

ในดานการตางประเทศ วิวิทยาลัยการปกครองทองถ่ินมุงสราง สานตอ และยกระดับ
ความสัมพันธกับองคกรชั้นนําระดับโลก เชน การจัดกิจกรรม COLA Webinar Series2020 โดยรวมกับมูลนิธิ
คอนราด อาเดนาวร (Konrad-Adenauer-Stiftung) บนฐานคิดท่ีวาโลกในปจจุบันมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ศาสตรหรือองคความรูตาง ๆ ตลอดเวลาและรวดเร็ว สงผลใหคณาจารยและนักวิชาการตาง ๆ จําเปนตอง
ปรับตัวและศึกษาคนควาอยูตลอดเวลา เพ่ือใหไดองคความรูใหมท่ีสอดคลองและทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินจึงเล็งเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองลงทุนในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรของ
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินใหสามารถกาวและปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ดวยการเพ่ิมวัตถุดิบหรือ
ตนทุนทางความคิดโดยการถายทอดองคความรูพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร ใหแกคณาจารยบุคลากรและ
นักศึกษา ในกิจกรรมนี้ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดเชิญนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงท้ังจากทวีปยุโรป อเมริกา 
และเอเชีย เพ่ือถายทอดองคความรูและประสบการณเก่ียวกับการจัดการปกครองสาธารณะและการบริการ
สาธารณะแนวใหมในศตวรรษท่ี 21 ดวยระบบดิจิทัลใหแกคณาจารยของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ินทุกคน 

ในดานการพัฒนาและปรับปรุงระบบกายภาพปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปท่ี
อาคารวิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดมีการเปดใชงานมาครบ 10 ป วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินจึงเตรียม
ความพรอมในการปรับปรุงระบบกายภาพภายในและภายนอกอาคารวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน อาทิ การปรับปรุง
หองประชุมใหเปนหองประชุมดิจิทัลการพัฒนาระบบนิเวศรอบอาคาร การออกแบบการปรับปรุงอาคารในภาพรวม 
เปนตน 

ดานการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัย
การปกครองทองถ่ินไดสนับสนุนบุคลากรทุกระดับทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
มีความกาวหนาในอาชีพในดานตาง ๆ  เชน การสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน การสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหแกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัย สวนทางดานสวัสดิการ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน
ไดจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป การจายเงินชดเชยในกรณีท่ีเกษียณอายุการปรับรูปแบบการประเมินบุคลากร
ประจําป และการนําแนวคิด Objective and Key Results (OKRs) มาเปนเกณฑหนึ่งในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 
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ในปงบประมาณถัดไป ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน

จะยังคงมุงยกระดับความเขมแข็งทางการเรียนการสอนการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การตางประเทศ 

การสงเสริมความสัมพันธและใหบริการกับชุมชน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหบรรลุสู

การเปนสถาบันชั้นนําและศูนยกลางการเรียนรูดานการบริหารจัดการกิจการสาธารณะของอาเซียน 

และในปงบประมาณ 2563 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มีรายไดรวมท้ังสิ้น 

92,646,022.81 บาท มีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 69,499,181.84 บาท และมีรายไดสูงกวารายจาย หลังสมทบ

พัฒนามหาวิทยาลัย รอยละ 5 และ 10 ท้ังสิ้น 15,589,707.96 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.5 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวทิยาลยันานาชาต ิ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการรายงานประจําปงบประมาณ 2563 

ของวิทยาลัยนานาชาติ เปนไปตามขอ 29 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานในกํากับของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 วิทยาลัยนานาชาติ จึงไดจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2563 เรียบรอยแลว 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติมีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็น

ยุทธศาสตรและภารกิจหลัก โดยไดดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 23 ผลลัพธสําคัญ/ตัวชี้วัด   

13 กลยุทธ และ 20 โครงการ ซ่ึงผลการดําเนินงานเปนตามแผนและเปาหมาย รอยละ 86.96 , 100.00 และ 90.00 

ตามลําดับ  

จํานวนนักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 แบงเปน นักศึกษาตางประเทศ จํานวน 

95 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และนักศึกษาชาวไทย จํานวน 665 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รวมท้ังสิ้น 760 คน 

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจําปการศึกษา 2562 จําแนกเปนดังนี้ นักศึกษา

แลกเปลี่ยนไปตางประเทศ จํานวน 4 คน และ นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากตางประเทศ จํานวน 64 คน 

และในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มีรายได

รวมท้ังสิ้น 83,369,043.13 บาท มีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 53,133,088.77 บาท และมีรายไดสูงกวาคาใชจาย

ท้ังสิ้น 30,235,954.36 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ   

6.1 การดําเนินการหลังจากการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุมรวม

ระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน “Meeting the Challenges 

of 2021: Going Beyond the Cocoon of KKU Campus.” เม่ือวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ 2564 ไปแลวนั้น 

ซ่ึงในวันดังกลาวไดมีการนําเสนอของท้ัง 3 กลุมสาขาวิชาและไดมีขอสรุปวาใหท้ัง 3 กลุมสาขาวิชาดําเนินการ

ตามประเด็นท่ีไดนําเสนอไว โดยจะเปนแบง 2 สวน คือ โครงการระยะสั้น 1 ป ซ่ึงรวมโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ (U2T) ดวย และโครงการระยะยาวมากกวา 1 ป โดยนํามาปรับรวมกับแผนของคณะ

และแผนมหาวิทยาลัยตอไป  

หลักจากการประชุมรวมดังกลาวไดมีการหารือกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัยถึงประเด็นท่ี

สภามหาวิทยาลัยตองการใหนําเสนอขอมูลของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

(GISTDA) ซ่ึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการการประสานไปยัง ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือขอความอนุเคราะหประสานกับ GISTDA โดยไดรับทราบ

ขอมูลวาไดมีการประชุมรวมกับ GISTDA แลว 

กรรมการและเลขานุการ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา นายกสภามหาวิทยาลัยตองการให

มีการจัดสัมมนาระหวาง GISTDA กับทางคณะหรือนักวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานชวยเหลือประชาชนโดยการใช

ขอมูลจาก GISTDA ท้ังนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแกน มีสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรท่ีไดทํางาน

กับ GISTDA และไดมีผลงานท่ีทํารวมกับคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรดวย

ซ่ึงเปนเรื่องท่ีดีจะไดเห็นในการบูรณาการขามศาสตรมากข้ึน ดังนั้น อาจจะไดมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องในเรื่อง

ดังกลาวอีก1 - 2 ครั้งตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หากทําแผนระยะสั้น 1 ป อาจเปนเวลานานเกินไป ดังนั้น อาจจะตองมีแผนระยะสั้น 

1 - 2 เดือน เพ่ือท่ีจะชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบโดยเฉพาะสาขาทองเท่ียว การบริการ และโรงแรม รวมท้ังการ

ใหอาชีพใหมหรือการจัดกิจกรรมรวมกับบุคคลท่ีมีงบประมาณหรือเปนงบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง ดังนั้น 

อาจจะเปนแผนระยะสั้น 1 - 2 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือนเพ่ือท่ีจะชวยอยางเรงดวน  

2. สําหรับโครงการท่ีตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 1 ป เพ่ือตองการความรวดเร็วใน

การเขาไปแกปญหาซ่ึงเปนเรื่องเรงดวนท่ีตองดําเนินการนั้น ในขณะเดียวกันการดําเนินการก็ตองการความคลองตัวดวย 

ซ่ึงคณะตาง ๆ อาจจะยังติดอุปสรรคในเรื่องของกฎ ระเบียบตาง ๆ ดังนั้น ควรมีคณะทํางานเพ่ือทบทวนในการ

เรียงลําดับความสําคัญวากฎ ระเบียบใดท่ีจะทําใหการดําเนินงานมีความคลองตัวมากข้ึน โดยอาจทํางานรวมกัน

ระหวางคณบดีและรองอธิการบดีท่ีเก่ียวของในการเสนอแกไขกฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีสําคัญในการเขาไปชวยสังคม 
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3. เนื่องจากแตกลุมสาขาวิชามีแนวความคิดท่ีคลาย ๆ กัน โดยแตละกลุมจะมีเรื่อง

ของการทํางานกับชุมชน การใหความรูแบบหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปนการปฏิบัติจริง กลุม Non Degree กลุมนวัตกรรม

ท่ีเปนการใหบริการถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม ซ่ึงหากมีการจัดประชุมตอเนื่องโดยแบงเปน 3 กลุมสาขาวิชาเชนเดิม 

อาจจะทําสหวิทยาการไดไมมากนัก ดังนั้น อาจพิจารณาแยกเปนหัวขอท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ัง การพิจารณาขามศาสตร

จะดําเนินการอยางไรบาง 

4. ตามท่ีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอโครงการการสื่อสาร

บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนผานรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยของ NBT เนื่องจากเปนโครงการท่ีเรงดวน 

และจะมีการประชุมเพ่ือวางแผนทํา Concept รูปแบบของรายการ และเตรียมเรื่องของการถายทําเพ่ือใหทัน

ออกอากาศสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม จึงขออนุญาตวาโครงการนี้จะขอเดินหนาไปกอนและอาจจะขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยดวย 

5. มหาวิทยาลัยควรทําการประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกว

ใหประเทศ (U2T) ในชวงทายสิ้นสุดของโครงการซ่ึงเปนการทําตามแนวความคิดการบริหารภาครัฐวานโยบาย

ดังกลาวมีผลอยางไรตอประเทศไทยหรือมีผลตอการท่ีจะแกไขปญหาของประเทศจริงหรือไม 

6. ตัวชี้วัดท่ีจะทําใหโครงการ U2T ประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืนอยางแทจริง 

คือ การบูรณาการแบบสมบูรณรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรไดเขาใจในการพัฒนาแบบท่ี

ใชองคความรูจากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังจากมหาวิทยาลัยดวย ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดท่ีทําใหโครงการนี้

สามารถยั่งยืนในเรื่องของงบประมาณดวยตัวเองได  

7. หากจะมีการประเมินโครงการ U2T ขอใหประเมินจากตัวชี้วัดท่ีใชอยูในปจจุบัน 

และการถอดบทเรียนที่มหาวิทยาลัยมีกระบวนการทํางานที่แตกตางกันระหวางคณะที่เปนเจาภาพหลัก

อะไรท่ีจะเปนวิธีท่ีจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. จะมีการประชุมหารือรวมกัน 3 ฝาย คือ 1) ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 2) GISTDA 

3) คณะวิทยาศาสตร โดยอาจจะจัดในรูปแบบ On line ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจงลวงหนาไมเกิน 

2 สัปดาหกอนท่ีจะมีการลงพ้ืนท่ี 

2. กรณีท่ีกฎระเบียบใดท่ีไมเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน และคณะมีความประสงค

จะขอใหมีการทบทวนแกไขประเด็นใดขอใหแจงมายงัมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาตอไป 

3. เห็นควรใหนําโครงการท้ัง 3 กลุมสาขาวิชามารวมกัน แลวใหมีทบทวนการจัด

กลุมใหม โดยใหจัดเปน Agenda Based แทนการจัดกลุมในรูปแบบ 3 กลุมสาขาวิชา 

4. What Next ของการสัมมนา โดยจะแบงเปนดังนี้ 

4.1 โครงการ U2T ใหมุงเนนไปท่ี 19 สวนงาน ภายใตการนําของฝายนวัตกรรม

และวิสาหกิจ ใหมีประชุมทํางานรวมกับ GISTDA ทีมงานคณะวิทยาศาสตรท่ีรับผิดชอบเรื่องสารสนเทศภูมิศาสตร

เพ่ือมุงเนนไปท่ีการใชขอมูลจากขอมูลเครื่องมือของ GISTDA 
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4.2 โครงการระยะสั้น (ไมเกินหนึ่งป) โครงการระยะยาว (มากกวา 1 ป) ขอให

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการจัดประชุม

เพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานโครงการชวยเหลือสังคม โดยใหจัดตาม Agenda Based วาใครจะรับผิดชอบ

และดําเนินการในเรื่องใด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

และรองอธิการบดีฝายดิจิทัล ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

เลิกประชมุเวลา 11.45 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 
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