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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่7/2564 

เมือ่วนัพธุที ่12 พฤษภาคม 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.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

5. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

7. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

8. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

10. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

11. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

12. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

13. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

14. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

15. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

16. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

17. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

18. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

19. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

20. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

21. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

22. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

23. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

25. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 



- 2 - 
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26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

29. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

30. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

31. รศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

32. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

33. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

34. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

35. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

36. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

37. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

38. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   

39. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

40. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

- ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

(2) รวมการประชุมผานสือ่อิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

3. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.35 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

- ไมมี - 
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ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่6/2564 

เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขหนา 1 บรรทัดที่ 17  ใหแกไข รศ.ไพบูลย ดาวสดใส 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร เปนผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 

และหลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

- ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 การชวยเหลือนักศึกษาในสถานการณโควิด - 19 ประจําปการศึกษา 2564 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดนําเสนอสรุปมาตรการ

ชวยเหลือนักศึกษาในสถานการณโควิด - 19 ประจําปการศึกษา 2563 ท่ีมหาวิทยาลัยไดชวยเหลือนักศึกษา

ท่ีผานมาแลวมีรายละเอียดนําเสนอโดยภาพ Infographic ดังนี้ 

 
สําหรับมาตรการชวยเหลือนักศึกษาในสถานการณโควิด - 19 ประจําปการศึกษา 2564 นั้น 

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาวาจะคงมาตรการเดิมหรือ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแตละประเด็นดังตอไปนี ้

1. การชวยเหลือทางการเงินสําหรับนักศึกษาทุกคน คืนคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 
2. ผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ผัดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดใน 6 เดือน และหากมีความจําเปนสามารถขอขยายเวลาเพ่ิมได

อีก 6 เดือน รวมเปน 1ป 
2.2 ผอนชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศึกษาไดเปน 3 งวด (ดําเนินการตอ) 
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3. เพ่ิมทุนการศึกษา เปนเงิน 75 ลานบาท (ทุนใหเปลา) (ของมข. 45 ลานบาท + ของคณะ 30 ลานบาท) 

4. เพ่ิมทุนการจางงานนักศึกษา เปนเงิน 25 ลานบาท (ของมข. 15 ลานบาท + ของคณะ 10 ลานบาท) 
5. ลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาสวนกลางของมหาวิทยาลัย รอยละ 20 

ท้ังนี้ ในสวนหอพัก 8 หลัง และหอพักอินเตอร ไดลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาจากเดิมหองละ 

27,000 บาท/คน/เทอม เหลือ 25,000 บาท/คน/เทอม 
6. ติดตั้ง High Speed Internet เพ่ิมในหอพักนักศึกษาสวนกลางของมหาวิทยาลัย (ขยาย FTTx ในหอพักอีก 

1,000 หอง) 

7. ขอความรวมมือจากผูใหบรกิารอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือในประเทศใหเพ่ิมบริการการใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงแกนักศึกษาทุกคน ในราคาท่ีถูกลง  

8. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตใหนักศึกษายืม เปนเงิน 40 ลานบาท (ของมข. 

20 ลานบาท + ของคณะ 20 ลานบาท) (ขยายโครงการจากปกอน + รอยละ 50) ประมาณ 500 เครื่อง 
9. ประกันการติดเชื้อ COVID - 19 สําหรับนักศึกษาใหมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล ไมเกิน 

รายละ 50,000 บาท และเปนคาสินไหมทดแทนหากเจ็บปวยรุนแรงหรือเสียชีวิต 500,000 บาท  

10. อ่ืน ๆ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 การผัดและการผอนชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษานั้น ไดมีนักศึกษาท่ียื่นคํารองขอคืนคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวนประมาณ รอยละ 70 
และยื่นคํารองขอผัดและผอนชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาตน จํานวน 949 คน และภาคการศึกษา

ปลาย จํานวน 1,491 คน โดยมีตารางกําหนดการผัดและผอนชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในวันท่ีเหมาะสมกับ
นกัศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญพึงพอใจกับมาตรการการผัดและการผอนชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และเม่ือ
นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาครบแลว มาตรการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 ก็จะจายคืน

ใหแกนักศึกษาในลําดับถัดไป โดยในภาพรวมนั้นมาตรการนี้ถือเปนการแบงเบาภาระของนักศึกษา สวนการ
จัดสรรเงินงบประมาณก็จะจัดสรรไปตามรอบปกติ โดยประมาณหลังจากการปดการลงทะเบียนเรียนประมาณ
หนึ่งเดือนก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณ รอยละ 80 ไปยังคณะและสวนงานได ท้ังนี้ ขอเสียของการผอน

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาคือมีนักศึกษาท่ีไดเกรดเฉลี่ยคอนขางต่ําและคาดวาจะตกออก ก็จะถือโอกาสไม
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และอาจจะเปนหนี้สูญในทางระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยได 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การจัดงบประมาณแบบสมดุลโดยในแตละปงบประมาณจะประมาณการรายจาย
ไมเกินกวารายรับท่ีคาดวาจะไดรับเขามา ซ่ึงหากคณะและสวนงานไดรับจัดสรรงบประมาณจากคาธรรมเนียม
การศึกษาลาชาและไมสอดคลองกับรายจายตามปงบประมาณนั้น หรือคณะไดรับผลกระทบจากมาตรการการคืน

คาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 และมาตรการการผัดหรือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัย
จะมีแนวทางการชวยเหลือคณะท่ีไดรับผลกระทบหรือไม 

2. ในการจัดสรรงบประมาณรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกคณะและสวนงาน 

ควรมีการแสดงรายละเอียดวางบประมาณท่ีจัดสรรใหนั้นเปนรายไดจากการลดคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 
หรือจากการผัดหรือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือคณะจะไดบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่อง
งบประมาณได 
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3. กรณีหนวยงานในกํากับซ่ึงตองหารายไดพ่ึงพาตนเอง และไดรับผลกระทบจาก

สถานการณโควิดคอนขางมาก โดยเฉพาะการบริหารความคลองตัวและความม่ันคงของสถานภาพทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาระบบตาง ๆ เพ่ือชวยปองกันหรือเพ่ิมสภาพคลองในดานตาง ๆ ของหนวยงานท่ี

เปนหนวยงานในกํากับดวย  

4. ขอ 2.1 ภาษาท่ีใชมีความกํากวมในขอความ “...หากมีความจําเปน” ควรนิยาม

ความหมายใหชัดเจนและสามารถปฏิบัติได โดยอาจใชคําวาท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของใคร 

5. การจางงานนักศึกษาอาจมีการจางในลักษณะงานตาง ๆ  เชน การสรางบทเรียนออนไลน 

การเปนผูชวยสอน (TA) การติดตามครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ต เปนตน 

6. กรณีการสงนักศึกษาไปฝกงานในสถานประกอบการนั้น ในสถานการณปจจุบัน

ผูประกอบการไดมีการขอใบรับรองผลการตรวจโควิดดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการดําเนินการเรื่องนี้อยางไร 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. กรณีมาตรการการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 นั้น คณะจะตองปรับประมาณ

การรายจายใหสมดุล และหากเปนมาตรการการผัดหรือผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ

จะไดลาชาแตจะไมกระทบโครงสรางรายจายเพราะวารายรับจะเขามาภายในปการศึกษานั้น ๆ 

2. มาตรการประกันการติดเชื้อ COVID - 19 ในการชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลนั้น

นักศึกษาจะตองเขารับการรักษาในระบบตามสิทธิ์การรักษาของนักศึกษากอน เชน ระบบจายตรงของ

ผูปกครอง บัตรประกันสุขภาพถวนหนา เปนตน และหากมีคาใชจายสวนท่ีเกินสิทธิ์ถาโรงพยาบาลเรียกเก็บ

มหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบในการจายตามจริงแตไมเกิน จํานวน 50,000 บาท  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. เรื่องกระแสเงินสดกับเกณฑเงินคงคาง การต้ังงบประมาณประจําป เม่ือทราบวา

นโยบายในปถัดไปจะมีการลดคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10 ดังนั้น ประมาณการรายไดจากคาธรรมเนียม

การศึกษาก็ควรจะลดลงรอยละ 10 โดยใชตัวเลขจํานวนการรับนักศึกษาในป 2564 เปนหลัก สวนงบประมาณ

ท่ีตั้งไปแลวกระแสเงินสดคณะไมมีปญหาเพราะมหาวิทยาลัยจะออกเปนเงินสดใหกอน กรณีท่ีมีการผัดหรือผอน

ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจะกลายเปนลูกหนี้คงคาง เพราะฉะนั้นในเรื่องของงบบัญชีคณะจะไมมีผลกระทบตอ 

Margin ในปนั้น ๆ เพียงแตวางบประมาณจะไดรับชา เพราะเม่ือไดรับงบประมาณก็จะกลายเปนกระแสเงินสด 

เพราะฉะนั้นตัวเลขจริง ๆ จะไมมีผลตอ Margin เพราะวาตัวเลขงบประมาณท่ียังไมไดรับจะกลายเปนลูกหนี้คงคาง 

ในกรณีท่ีใชเกณฑคงคาง แตอาจจะมีกรณีหนวยงานในกํากับท่ีใชเกณฑเงินสดในการรับคาธรรมเนียมการศึกษา 

ซ่ึงอาจมีปญหาของหนวยงานในกํากับ ดังนั้น อาจจะตองพิจารณาวาควรใชมาตรฐานเดียวกันเปนเกณฑคงคาง 

เม่ือเกณฑคงคางนักศึกษามาลงทะเบียนก็จะบันทึกเปนคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีคางจาย เพราะฉะนั้นรายจาย

จะเปนลักษณะคางจาย แตเงินสดคณะจะไมมีปญหาเพราะมหาวิทยาลัยชําระใหกอน 

2. มาตรการประกันการติดเชื้อ COVID - 19 ในการชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลนั้น

ปจจุบันไดเพ่ิมในสวนของโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงคาใชจายในการกักตัวก็สามารถเบิกจายได 

กรรมการและเลขานุการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. เดิมในป 2563 มีการขยายการติดตั้ง High Speed Internet เพ่ิมในหอพักนักศึกษา

สวนกลางของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,000 หอง โดยในป 2564 จะขยาย FTTx ในหอพักอีก 1,000 หอง และ

อาจจะมีการขยายเพ่ิมอีก 1,000 หอง รวมตลอด 2 ป ประมาณ 3,000 หอง แตยังไมครอบคลุมถึงหอพัก
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นักศึกษาคณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของคณะ โดยหอพักดังกลาว

มี wifi อยูแลว แตไมไดเปน High Speed Internet จึงขอใหคณะพิจารณาประเด็นนี้ดวย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย

จะเรงดําเนินการขยาย FTTx ในหอพักท่ีเปนหอพักนักศึกษาสวนกลางของมหาวิทยาลัยและหอพักใน

มหาวิทยาลัยท่ีมีเอกชนเปนผูบริหารหรือเปนเจาของ 
2. การจัดหาคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตใหนักศึกษายืมในปนี้มหาวิทยาลัยอาจจะ

ตองเพ่ิมจํานวนใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 โดยในเบื้องตนประมาณการไวท่ี 500 เครื่อง ท้ังนี้ จะขอใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการรับเขาศึกษาเตรียมขอมูลการประกอบอาชีพครอบครัวของนักศึกษาใหม เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะ

ไดรับทราบขอมูลเพ่ือเตรียมจัดหาคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตไดแมนยําข้ึนและสามารถชวยเหลือไดทันทวงที

โดยการจัดหาคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตนั้นนาจะเปนการเชา ซ่ึงจะตองพิจารณาเรื่องของความเปนไปไดของ

การดําเนินการทางพัสดุวาจะสามารถขยายสัญญาเดิมไดหรือไมอยางไร 

3. ในสวนของคอมพิวเตอรท่ีมหาวิทยาลัยเชามานั้นจะมีซอฟตแวรในการติดตาม 

ดังนั้น จะขอประสานงานกับคณะท่ีมีการเชาเพ่ือท่ีจะใหบริษัทท่ีบริหารจัดการคอมพิวเตอรไดดําเนินการ

เก่ียวกับซอฟตแวรในการติดตามสถานะการใชคอมพิวเตอรตอไป 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ในสวนของสํานักหอสมุด

ไดรับมอบหมายจากสวนกลางและรวมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีอีกจํานวน 550 เครื่อง โดยสํานักหอสมุด

ใหยืมในระยะยาวเปนภาคการศึกษา ท่ีผานมามีนักศึกษามายืมประมาณรอยละ 90 และสวนกลางใหยืมอีก

450 เครื่อง สํานักหอสมุดไดกระจายไปตามคณะตาง ๆ ก็พบวา ตามคณะมีอัตราการใชประมาณรอยละ 90 ข้ึนไป 

ท้ังนี้ ไดมีการจัดทํากลุมไลนเพ่ือติดตามการยืมคอมพิวเตอรโดยสามารถมีการยืมคอมพิวเตอรขามคณะไดดวย 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว จงึมีมตดิังนี ้

1. เห็นชอบมาตรการการชวยเหลือทางการเงินสําหรับนักศึกษาทุกคนโดยการคืน

คาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 10  

2. เหน็ชอบมาตรการการผอนผนัการชาํระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามที่เสนอ ดังนี ้

2.1 ผัดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดใน 6 เดือน และหากมีความจําเปน

สามารถขอขยายเวลาเพิ่มไดอีก 6 เดือน รวมเปน 1 ป 

2.2 ผอนชาํระคาธรรมเนยีมการศกึษาในแตละภาคการศึกษาไดเปน 3 งวด 

ทั้งนี้ ขอใหมหาวทิยาลยัจดัทําประกาศทีร่ะบใุหชดัเจนดวยวาในขอ 2.1 การพิจารณา

ถึงความจําเปนนั้น ใหอยูในดุลพินิจผูใด 

3. เห็นชอบมาตรการเพิ่มทุนการศึกษา เปนเงิน 75 ลานบาท (ทุนใหเปลา) (ของมข. 

45 ลานบาท + ของคณะ 30 ลานบาท) ตามที่เสนอ 

4. เห็นชอบมาตรการเพิ่มทุนการจางงานนักศึกษา เปนเงิน 25 ลานบาท (ของมข. 

15 ลานบาท + ของคณะ 10 ลานบาท) ตามที่เสนอ 

5. เห็นชอบมาตรการลดคาธรรมเนียมหอพักนักศกึษาสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 20 
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6. เห็นชอบมาตรการติดตั้ง High Speed Internet เพิ่มในหอพักนักศึกษาสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัย (ขยาย FTTx ในหอพักอีก 1,000 หอง) ตามที่เสนอ 

7. เห็นชอบมาตรการขอความรวมมือจากผูใหบริการอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ

ในประเทศใหเพิ่มบริการการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแกนักศึกษาทุกคน ในราคาที่ถูกลง ตามที่เสนอ 

8. เห็นชอบมาตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตให

นักศึกษายมื เปนเงิน 40 ลานบาท (ของมข. 20 ลานบาท + ของคณะ 20 ลานบาท) (ขยายโครงการจากปกอน 

+ รอยละ 50) ประมาณ 500 เครื่อง ตามที่เสนอ 

9. เห็นชอบมาตรการประกันการติดเชื้อ COVID - 19 สําหรับนักศึกษาใหมีสิทธิ์

ไดรับเงินชวยเหลอืเปนคารกัษาพยาบาล ไมเกิน จํานวน 50,000 บาท และเปนคาสนิไหมทดแทนหากเจ็บปวย

รุนแรงหรือเสียชีวิต 500,000 บาท ตามที่เสนอ 

 

4.2 ขออนุมัติจัดตั้งศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ขอเสนอการจัดตั้งศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีสวนสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตรระดับชาติ 

ท้ังยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (20 ป) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี) 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2563 - 2566 เพ่ือทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท่ีเปนปจจัย

นําเขาสําคัญของกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ โดยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบการประเมิน

แบบวัดความฉลาดในการเรียนรูของผูเขาสอบเปนสําคัญ มากกวารูปแบบเดิมท่ีเปนการวัดประเมินดานความรู

หรือความจํา พรอมกับดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลท่ีสงเสริม

ใหบัณฑิตเกิดการพัฒนาทักษะเหมือนกับในหลายประเทศท่ีมีรูปแบบการรับเขาศึกษาโดยประเมินดวยการจัด

ผลจากความฉลาดในเรียนรู อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบ Scholastic Aptitude Test (SAT) 

ประเทศฟนแลนดใชระบบ University Admission Finland (UAF) ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

จึงขอเสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนหนวยงานใหม 

เพ่ิมเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2736/2561) ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแบงหนวยงาน

และหนวยงานยอยภายในสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

แผนภาพแสดงโครงสรางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการในปจจุบัน 

 
1. ชื่อหนวยงาน ประเภท และสถานะ 

- ชื่อภาษาไทย : ศูนยทดสอบความฉลาดในการเรยีนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักบรหิารและพัฒนาวชิาการ 

- ชื่ อภาษาอังกฤษ : North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center (NET-SAT) : Bureau of 

Academic Administration and Development 

- ประเภท/สถานะ : เปนหนวยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยทุธศาสตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 1789/2561) เรื่อง การบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของสวนงาน พ.ศ. 2561 

2. วัตถุประสงคการจัดตั้งหนวยงาน 

(1) เพ่ือเปนศูนยประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

(2) เพ่ือทําใหเกิดผลกระทบตอวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะนําไปสู

การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและเมินผลท่ีมุงเนนเรื่องสมรรถนะ 

3. โครงสรางและการบริหารหนวยงาน 

แสดงโครงสรางของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ในสวนของโครงสรางและการบริหารของศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

4. กลุมเปาหมาย /ผลผลิต เปาหมายผลผลิต 

ศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีกลุมเปาหมาย

ของการดําเนินการ ไดแก นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 5 เปนตนไปของโรงเรียนตาง ๆ 

ท่ีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้ ผลผลิต/บริการ/ผลลัพธ และเปาหมายผลผลิตของหนวยงานท่ีสําคัญ 

ไดแก จํานวนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานขอมูลจํานวน

นักเรียนท่ีเขาทดสอบและฐานขอมูลผลประเมินท่ีนักเรียนนําไปใชเพ่ือพัฒนาตนเอง หรือประกอบการคัดเลือก

เขาศึกษาตอ และจํานวนสถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขายความรวมมือ ดังรายละเอียด 

ตวัชีว้ดั (ผลผลติ/ผลลพัธ) 
เปาหมายตวัชีว้ดั 

2565 2566 2567 2568 2569 

จํานวนผูสมัคร (คน) 30,000  40,000  40,000  45,000  45,000  

จํานวนขอสอบท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบคลังขอสอบ (รอยละ) - 30 30 30 30 

รอยละของจํานวนผูสมัครท่ีใชผลการทดสอบไปใชประโยชน  

(ไมนอยกวารอยละของจํานวนผูสมัคร) 

50 50 50 50 50 

สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานเครือขาย (จํานวน) 1 2 3 3 4 

 

5. แหลงที่มาของรายได รายจาย และประมาณการรายรับ-รายจาย 

แหลงรายไดท่ีสําคัญของหนวยงาน ไดแก รายไดจากคาสมัครสอบ และรายไดจากคาเอกสารรับรองผลการทดสอบ 

และคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  

รายจายท่ีสําคัญของหนวยงานสําหรับดําเนินการและพัฒนา ไดแก งบบุคลากร งบบริหารจัดการ สาธารณูปโภค 

คาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และหักเขาสวนงานของมหาวิทยาลัย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ประมาณการรายรบั-รายจาย ระหวางป พ.ศ. 2565 - 2569 

 
 

6. อาคาร สถานที่และครุภัณฑ 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดเตรียมแผนสําหรับการจัดหาอาคาร/สถานท่ี และครุภัณฑ ไวดังนี้ 

- เตรียมปรับปรุงชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือใชเปนสถานท่ีดําเนินการ

ของศูนยทดสอบความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- การจัดหาครุภัณฑ เชน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดําเนินการจัดหาระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ระบบฐานขอมูล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะจัดหาครุภัณฑเพ่ือรองการการจัดการทดสอบแบบ E – Testing 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

7. ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดตั้งหนวยงาน มีดังนี้ 
(1) การจัดตั้งศูนยทดสอบฯ เปนผลดีทําใหมีเครื่องมือเพ่ือใหนักเรียนพัฒนาตนเองไดตามเปาหมาย และ

สามารถใชผลการทดสอบสําหรับการวัดและประเมินผลบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสนับสนุนใหเกิดปจจัยสําคัญท่ีปอนเขาสูกระบวนการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
ทางวิชาการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามยุทธศาสตรดานการปรับเปลี่ยนดาน
การศึกษา  

(2) ดานการศึกษาและสังคม ทําใหแวดวงการศึกษาและสังคมตระหนักและเกิดการพัฒนาแนวคิดท่ีจะ
สรางผลกระทบตอวิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับข้ันกอนอุดมศึกษา ท่ีอาจปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงสูการประเมินสมรรถนะ จากความตองการของนักเรียนท่ีตองการใชผลทดสอบไปใชประโยชน
ในการพัฒนาตนเองหรืออาจใชเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  

(3) ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท้ังนี้ การเสนอพิจารณาการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงานกับ

หนวยงานยอยตามขอ 16 และขอ 26 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก 
การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 เปนอํานาจ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนในการพิจารณาใหคําแนะนําอธกิารบดี ในการนี้ จึงขอเสนอ 
ขออนุมัติจัดตั้งศูนยบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานอธิการบดี ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหคําแนะนํา
อธิการบดี ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ตามขอมูลประมาณการรายรับ - รายจาย 

ในดานงบลงทุนมีเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและฐานขอมูล E - Testing ดวย แตกําหนดไวใน
ปงบประมาณ 2566 นั้น เปนไปไดหรือไมท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2565 รวมถึงการตั้งงบประมาณไว
เพียง 3 ลานบาทจะเพียงพอตอการดําเนินการหรือไม 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว จึงมีมตเิหน็ชอบหลกัการ การขออนุมตัจิดัตัง้ศนูยทดสอบ
ความฉลาดในการเรียนรู ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตามที่เสนอ 

 
4.3 คานิยมองคกร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรจะมี
การทบทวนคานิยมองคกรดวย และตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการสัมมนาการจัดทํากลยุทธการบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล เปนวิทยากรนั้น 
ในชวงทายของการอภิปรายไดมีการเสนอประเด็นท่ีจะเปนคานิยมองคกร โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล ไดสรุป
เปนประเด็น ดังนี้ 
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โดยไดมีการอภิปรายและเพ่ิมเติมในหลายสวนจากคานิยมเดิม ตอมาจึงไดมีการราง

คานิยมองคกรใหมเปน SMART โดยมีคํานิยาม ดังนี้ 

 
 

การเชื่อมโยงคานยิมองคกรกบัประเดน็ยทุธศาสตรของมหาวิทยาลยั 
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นยิามของคาํวา “วฒันธรรมองคกร และคานิยมองคกร” 

 
ท้ังนี้ ในหลายองคกรจะกําหนดคานิยมองคกรและวัฒนธรรมองคกรเปนตัวเดียวกัน 

แตในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดคานิยมองคกรและวัฒนธรรมองคกรแยกกัน ดังนี้ 

คานิยมของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ SMILE  

1. การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)  

2. การบริหารจัดการดวยขอมูลจริง (Management by Factual Information)  

3. การมุงเนนนวัตกรรม (Innovation Focus)  

4. เรียนรูอยางตอเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance) 

5. การมุ งเนนผู เรียน ผู รับบริการและผู มีส วนไดส วนเสีย (Excellence Service for All 

Customer) 

วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน คือ 

1. มีความตื่นตัวกระตือรือรนตอการเปลี่ยนแปลงยึดม่ันในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 

2. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 

3. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน 

4. ทํางานเปนทีม และมีจิตใจของการบริการ 

5. เปนชุมชนทางวิชาการท่ีเนนการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนความรูในองคกร 

ในการนี้ จึงขอเสนอวา มหาวิทยาลัยควรกําหนดคานิยมองคกรและวัฒนธรรมองคกร

เปนตัวเดียวกัน จึงขอหารือตอท่ีประชุมวา หากจะมีการปรับเปลี่ยนประเด็นดังกลาวท่ีประชุมมีความคิดเห็นอยางไร 

และหากมีการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยก็จะกําหนดไวในเลมแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



- 14 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการหรือแผนท่ีจะทําใหเกิดข้ึนจริงดวย 

2. หากพิจารณาตามคานิยมของ TQA 11 ประการแลว มหาวิทยาลัยอาจจะยังไมชัดเจน

ในเรื่องของความเปนเลิศท่ีมุงเนนลูกคา (Customer - Focused Excellence) อาจพิจารณาปรับ Respect 

เปนอยางอ่ืนเพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในดาน Ecological เชน Responsiveness 

3. Management by Fact ควรมีการแกไขความหมายภาษาไทยจากเดิม อยูบนขอมูลจริง 

ควรเปลี่ยนเปน จัดการบนขอมูลจริง 

4. อาจพิจารณาคําตาง ๆ เชน M คือ Manage for Excellence / A คือ Agility / 

T คือ Technovation 

5. ควรนําคําตาง ๆ ท่ีไดมีการนําเสนอไปใชในการกําหนดคําอธิบายในแตละประเด็น 

วาควรจะมีคําใดบางท่ีเปนคําสําคัญท่ีจะอธิบายแตละประเด็น ซ่ึงจะทําใหนําไปสูการทําโครงการหรือการวัดไดงายข้ึน  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา การนําเสนอคานิยมในครั้งนี้

เปนการนําเสนอในภาพกวาง ซ่ึงฝายทรัพยากรบุคคลจะตองไปดําเนินการนิยามความหมายของแตละคําวามีพฤติกรรม

ท่ีพึงประสงค ผลลัพธ และมีการติดตามอยางไร ซ่ึงจะตองไปดําเนินการในรายละเอียดตอไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนคานิยมของมหาวิทยาลัยขอนแกน

จากเดิมเปน SMART ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

4.4 การขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Rankings 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําเสนอ ขอมูลการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher 

Education Impact Rankings โดยมี Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ขอ มีรายละเอียด

ตามแผนภาพและตาราง ดังนี้ 
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ขอมลูผลลพัธจากการที่มหาวทิยาลยัไดสงขอมลูในการจัดอนัดับ 

 

 

ขอมลูการจดัอนัดบัของแตละมหาวทิยาลัยในประเทศไทย 
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ขอมลู 8 SDG & Metric KPIs 
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ขอมลู 8 SDG & Benchmark (โดย Metric จะแบงออกเปน 4 มิติ) 
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9 SDG ทีม่หาวทิยาลยัยงัไมสมัครม ีดงันี ้

1) SDG 2 : Zero Hunger 

2) SDG 5 : Gender Equality 

3) SDG 6 : Clean Water and Sanitation  

4) SDG 7 : Affordable and Clean Energy  

5) SDG 9 : Industry Innovation and Infrastructure 

6) SDG 12 : Responsible Consumption and Production 

7) SDG 13 : Climate Action 

8) SDG 14 : Life Below Water 

9) SDG 15 : Life on Land 
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สําหรับแนวทางในปถัดไปอาจจะตองมีการระดมสมองมากยิ่งข้ึน ซ่ึงขอมูลท่ีสวนกลาง

อาจมีจํานวนไมมาก ขอมูลสวนใหญจะอยูท่ีสวนงาน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานกรรมการขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารไดสงขอมูลท่ีนําเสนอในวันนี้ใหทุกทาน

เพ่ือจะไดนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหและใหนํามาพิจารณาตอท่ีประชุมในคราวถัดไป 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบ และใหเสนอเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม

คราวถัดไป 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ   

6.1 มาตรการปองกัน COVID - 19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ในฐานะบุคลากรและมุมมองของ

บุคคลภายนอกแสดงความชื่นชมและยินดีภูมิใจในฐานะเปนสมาชิกมหาวิทยาลัย และตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมี

มาตรการชวยเหลือนักศึกษาถึง 9 มาตรการนั้น หากนําไปประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณชนก็จะเปนการสงเสริม

ภาพลักษณท่ีดี อีกประเด็นหนึ่งเห็นวาแตละหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีมาตรการปองกัน COVID - 19 ท่ีดีมาก 

แตดวยจํานวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากอีกท้ังบุคคลภายนอกและภายในท่ีเขามาในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอมาตรการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสวมหนากากอนามัยในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือในการขับข่ี

ยวดยานพาหนะในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการในเชิงสงเสริมในเรื่องของความรู และการติด

ปายประชาสัมพันธวามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญและมีการประชาสัมพันธทุกพ้ืนท่ีในการสวม

หนากากอนามัยในพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือเปนการปองกันโรค จึงขอหารือวามหาวิทยาลัยควรมีการหารือประเด็น

บุคคลภายนอกท่ีเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมีการสวมหนากากอนามัยหรือไมอยางไร และมหาวิทยาลัย

สามารถดําเนินการอยางไรไดบาง 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ขอมูลที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีการสํารวจการใชหนากากอนามัยท่ีถูกวิธีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครพบวา ยังมี

อัตราต่ํา จึงไดมีการรณรงคการใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธีและลาสุดมีการใชหนากากอนามัย รอยละ 99

สําหรับจังหวัดขอนแกนก็ไดออกมาตรการใหประชาชนทุกคนสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้ง 

หากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะมีการปรับ แตการบังคับใชกฎหมายอาจมีบางคนท่ีไมใหความสําคัญ 

ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่จะตองรณรงคจึงมีความเห็นวามหาวิทยาลัยควรรณรงคกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

โดยทางฝายทรัพยากรบุคคลก็จะรับผิดชอบในสวนของบุคลากร ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธก็จะ

รับผิดชอบในสวนของนักศึกษา สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเขามาในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอใหทุกทาน

เสนอความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรจะออกมาตรการอยางไร และบังคับใชอยางไรท่ีจะทําใหบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการ 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการแจกหนากากอนามัยประจําพ้ืนท่ีทางเขา - ออก ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย

ควรจัดซ้ือหนากากอนามัยเพ่ือแจกจายไปยังสวนงานตาง ๆ พ้ืนท่ีท่ีเปนจุดติดตอใหบริการตาง ๆ รวมถึงแจก

ใหแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยดวย 

2. ควรมีมาตรการบังคับการสวมใสหนากากอนามัยกอนเขาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

โดยอาจใชมาตรการของจังหวัดมาบังคับใชดวย และควรมีปายประชาสัมพันธการใสหนากากอนามัยกอนเขาพ้ืนท่ี

ภายในมหาวิทยาลัยดวย 

รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา 

ในสวนของเรื่องท่ีเก่ียวของกับการใชสถานท่ีมหาวิทยาลัย คือ การติดปายประกาศใหปฏิบัติในเรื่องของสุขลักษณะ

ตามประกาศของจังหวัดเทานั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีอํานาจดําเนินการในทางกฎหมายไดเองทําไดเพียง

ขอความรวมมือ ซ่ึงมหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการมาโดยตลอดแลว 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาดาน COVID - 19 ในเรื่องตาง ๆ เชน 

สุขภาพ การเรียน เปนตน 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา 

มหาวิทยาลัยมีศูนยใหคําปรึกษาซ่ึงรับผิดชอบโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ และอีกสวนหนึ่งก็คือ

รวมมือกับทางองคการนักศึกษาและสภานักศึกษาในการใหคําปรึกษา 

ประธานกรรมการ แจงตอท่ีประชุมวา จะขอรับเรื่องดังกลาวนําไปหารือผูท่ีเก่ียวของ

เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

6.2 วัคซีน COVID - 19 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ปจจุบันประเทศมีนโยบายใหฉีดวัคซีนใหกับ

ประชาชน โดยใหมีลงทะเบยีนผานแอปพลิเคชันหมอพรอม โดยในท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

ไดแจงวา รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดเจรจากับกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือขอจัดสรรวัคซีนใหกับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

ในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเห็นดังนี้ ประการท่ีหนึ่งมหาวิทยาลัยจะใช

โอกาสท่ีประเทศกําลังจะฉีดวัคซีนมากําหนด Community ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนึ่ง Community 

เพ่ือรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงมีจํานวนประมาณ 60,000 คน ไดฉีดวัคซีน

ใหเกิดภูมิคุมกันหมู (Herd Immunity) โดยการใหฉีดวัคซีนรอยละ 70 ข้ึนไป มหาวิทยาลัยก็จะเปน Community 

ท่ีปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนก็จะสามารถลดขอจํากัดได จึงขอใหคณบดีทุกคณะชวยกันดําเนินการ

และรณรงคเรื่องนี้ใหเปนวาระสําคัญรวมกัน ประการท่ีสอง มหาวิทยาลัยมีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร 

ซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดขอนแกนและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน โดยจังหวัดขอนแกนและ
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดมอบหมายภารกิจนี้มาท่ีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร 

เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นวามีหนาท่ีในการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศรีนครินทร ใหดําเนิน

ภารกิจได มหาวิทยาลัยก็จะนํา 2 ภารกิจนี้มารวมกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะแพทยศาสตร ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจ และเพื่อรณรงคใหเกิดภูมิคุมกันหมูในมหาวิทยาลัย 

โดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงจะมีแผนงานท่ีจะขอความรวมมือกับคณะตาง ๆ 

ท้ังนี้ ในการสํารวจขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ และในสวนของ

นักศึกษามอบหมายใหฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ แตเนื่องจากการลงทะเบียน

มีหลายชองทางจึงทําใหเกิดความสับสนจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือท่ีจะปรึกษาหารือคณะแพทยศาสตร 

วาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนวาอยางไร การบริหารจัดการวัคซีนจะแบงเปน 3 สวน คือ 1. ผูท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบหาวัคซีน (ในจังหวัดขอนแกนก็คือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน) 2. ผูฉีดวัคซีน (คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลศรีนครินทร) 3. ผูรับวัคซีน ซ่ึงในขณะนี้มีผูลงทะเบียนฉีดวัคซีนไมถึงรอยละ 30 เพราะฉะนั้นถาไมมี

การรณรงคและไมมีกลยุทธการดําเนินการดังกลาวก็จะไมสําเร็จ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ปจจุบันบุคลากรทางการแพทย

ไดรับการฉีดวัคซีนแลวประมาณ 2,000 กวาราย และตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 จะไดรับการจัดสรรวัคซีน

อีก 5,400 โดส (Dose) ดังนั้น บุคลากรคณะแพทยศาสตร และบุคลากรบางสวนท่ีสัมผัสคนไขท่ีสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร และคณะเทคนิคการแพทยก็จะไดรับการฉีดวัคซีนครบในเดือนพฤษภาคมนี้ และในเดือน

มิถุนายนจะเริ่มฉีดวัคซีนกลุมผูสูงอายุ โดยกลุมผูสูงอายุและกลุมผูปวยเจ็ดกลุมโรคท่ีอยูในบัญชีรายชื่อมีจํานวน

ประมาณ 540,000 ราย แตขอมูลปจจุบันมีผูมาลงทะเบียนในจังหวัดขอนแกนมีเพียง 14,000 ราย ซ่ึงยังรอเวลาอีก

สองสัปดาหท่ีจะรณรงคตอเนื่อง ซ่ึงทางโรงพยาบาลไดรณรงคทุกชองทางท้ังชองทางออนไลน ทางโทรศัพท 

โรงพยาบาล รวมท้ังแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลท่ีจะทําควบคูกับแอปพลิเคชันหมอพรอม ท้ังนี้ ศักยภาพของ

โรงพยาบาลคาดวาจะฉีดไดสูงสุด 3,000 รายตอวัน หากตั้งเปาหมายวา 60,000 รายของมหาวิทยาลัย ไมนับรวม

คณะแพทยศาสตรและบุคลากรทางการแพทยบางสวนประมาณ 5,000 ราย ก็ยังคงเหลืออีก 55,000 ราย ซ่ึงตามแผน

ของประเทศในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จะมีวัคซีนเขามาอีกเดือนละ 10 ลานโดส ซ่ึงหากจะตั้งเปาหมายฉีด

วัคซีนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนครบนั้นจะตองไป Defend ยอดของเดือนกรกฎาคมมาอีก 55,000 โดส

ใหกับบุคลากร หากไดรับมอบหมายก็จะพยายามไป Defend มาใหไดวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะขอเดือน

กรกฎาคมหรือสิงหาคมใหไดอีก 55,000 โดส เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดครบรอยละ 100 แตสิ่งท่ียากคือคนไมยอมฉีด 

ซ่ึงนักศึกษาคณะแพทยศาสตรก็มีอยูประมาณรอยละ 10 - 15 ท่ียังตองใหความรูเพ่ิมข้ึนไปเรื่อย ๆ 

คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ไดสอบถามวา วัคซีนท่ีใชมีตัวเลือกหรือไม 

ประธานกรรมการ ไดตอบขอซักถามวา ปจจุบันท่ีมีอยูแลวคือ Sinovac ซ่ึงฉีดให

บุคลากรทางการแพทยเปนหลักและฉีดใหคนท่ีอายุต่ํากวา 60 ป ขณะนี้มีขาววา Sinovac อาจจะเหลือก็เริ่มมี

การฉีดใหประชาชนกลุมอ่ืนท่ีไมใชบุคลากรทางการแพทย และมีขอมูลมาเพ่ิมเติมวา บุคคลท่ีอายุเกิน 60 ป ก็ฉีดได
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อาจมีการขยาย แต Sinovac จะมีประมาณ 2 ลานโดส วัคซีนชุดใหญจะเปน AstraZeneca ท่ีจะเขามา

ครอบคลุมประชากรประมาณ 50 ลานคนภายในสิ้นป แตยังไมทราบวาจะเขามาในเดือนใดบางจะหมดในเดือน

สิงหาคมหรือไมจะตองรอการจัดสรร และจะก็มีวัคซีนอ่ืนท่ีจะเขามาเพ่ิมเติม คือของ Pfizer , Johnson & Johnson 

และ Moderna ซ่ึงยังตองรอข้ันตอนการขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในสวนของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการประสานเจรจาการขอซ้ือวัคซีน Pfizer โดยตรงเพ่ือมาฉีดใหบุคลากร แตไดรับ

แจงวาไมสามารถขายใหโดยตรงได เนื่องจากตองขายผานกรมการแพทย ท้ังนี้ วัคซีนท่ีเอกชนสามารถซ้ือได 

คือ Johnson & Johnson และ Moderna ตอนนี้เริ่มมีโรงพยาบาลเอกชนเปดใหจอง Moderna แต Moderna 

จะเขามาหลังเดือนสิงหาคม เพราะฉะนั้นในตอนนี้จึงเห็นวาคงจะตองดําเนินการตามในระบบกระทรวงหรือประเทศ

กําหนดไว ก็คือ สวนใหญจะเปน AstraZeneca 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ในเดือนมิถุนายน

อาจจะมีวัคซีนเขาประเทศไทยจํานวน 6 ลานโดส จังหวัดขอนแกนไดรับการจัดสรร 55,000 โดส ในเดือน

กรกฎาคมและสิงหาคมมาอีกเดือนละ 10 ลานโดส เดือนกันยายน - ธันวาคม จะเขามาอีก 35 ลานโดส รวมแลว

ประมาณ60 กวาลานโดส ซ่ึงวัคซีนอ่ืน ๆ ยังไมมีขอมูลมาวาจะมีเขามาจํานวนเทาใด จึงขอเรียนแจงใหทราบวา

ถาจะไดฉีดใหบุคลากรนาจะเปนของ AstraZeneca เปนหลัก  

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา กรณีบุคลากรกับ

นักศึกษาชาวตางชาติ ซ่ึงคณะทันตแพทยมีนักศึกษาชาวตางชาติเปนจํานวนมากท่ีเปนผูท่ีสัมผัสผูปวย แตวา

กลุมดังกลาวไมมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการฉีดวัคซีน เนื่องจากวาจะตองมีการลงทะเบียนจากหมายเลขประจําตัวประชาชน

ซ่ึงไมยอมรับหมายเลขหนังสือเดินทาง จึงเห็นวาถาหากมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินจัดการในเรื่องนี้ท่ีจะขออนุญาต

ใหมีการจัดสรรวัคซีนใหกับนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติ ซ่ึงเห็นความสําคัญท่ีจะทําใหเกิดภูมิคุมกันหมูใน

มหาวิทยาลัยดวย จึงคิดวากลุมนี้เปนเรื่องความสําคัญและจําเปน โดยเฉพาะผูท่ีเปน Healthcare Professional 

และตองใหบริการผูปวยดวย 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา กระทรวงสาธารณสุขมีแผนท่ี

จะฉีดใหคนตางชาติในเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนกลุมสุดทาย แตถารัฐบาลไมเปลี่ยนแผน และมหาวิทยาลัย

ตองการใหเกิดภูมิคุมกันหมูในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ตองยอมจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ้ือวัคซีนให

นักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติ  

ในการนําเสนอวาระนี้เปนการใหขอมูลเบื้องตน ซ่ึงคาดการณวาวัคซีนจะไมเพียงพอฉีด 

แตวาอีกดานหนึ่งปรากฎวาอาจจะเหลือเนื่องจากคนไมยอมฉีดแตอยางไรก็ตามเห็นวามหาวิทยาลัยมีหนาท่ี 2 อยาง 

คือ 1. ดูแลมหาวิทยาลัยใหเกิดภูมิคุมกันหมู  2. การรวมมือกับจังหวัดเปนหนวยฉีดวัคซีนใหจังหวัดซ่ึงเปน

บทบาทของคณะแพทยศาสตร  

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ในรอบท่ีจะฉีดใหผูสูงอายุ

อาจจะมีวัคซีนเหลือจึงคิดวาอาจจะมีการหารือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนวาเราจะใชเวลาฉีด 2 สัปดาห 

ในชวงครึ่งหลังอาจจะมีการเปด Walk In ใหผูท่ีประสงคจะฉีดสามารถเขามาฉีดไดเลย ซ่ึงอาจจะใชเวลา 4 - 5 วัน 

ในการประเมินสถานการณวาจะผูท่ีลงทะเบียนจะมาฉีดแลวเปลี่ยนใจไมมาฉีด กับจํานวนคนท่ีมาฉีดนอยกวา

เปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงในรอบนี้ไดรับการจัดสรรมา 55,000 โดส อาจจะเหลือถึง 10,000 โดส และอาจจะมีแผน 

เปด Walk In ได 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 7/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 8/2564 ในวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ประธานกรรมการ ไดเนนย้ําวาเรื่องดังกลาวเปนวาระสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เพ่ือสงเสริมท่ีจะใหเกิดภูมิคุมกันหมูในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

6.3 มาตรการชวยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ไดมีมาตรการชวยเหลือนักศึกษาในสถานการณโควิด - 19 แลวนั้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการชวยเหลือ

บุคลากรมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดวย เชน 

1. บุตรบุคลากร เชน การลดคาธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

2. การชวยเหลือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีรายไดนอยในดานตาง ๆ เชน โครงการ 

ม. 33 หรือ เราชนะ เปนตน 

3. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) 

มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการชวยเหลือในดานตาง ๆ ดวย เชน คาไฟ คาน้ํา เปนตน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานกรรมการ แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องดวยเวลาในการประชุมไมเพียงพอจึงขอให

นําเสนอในการประชุมคราวตอไป 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

เลิกประชมุเวลา 12.55 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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