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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 9/2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถนุายน 2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 8/2564 

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ผู้มาประชุม 

(1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
3. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
7. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
8. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
9. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

(2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
11. ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
12. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
13. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
14. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
15. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
16. ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
17. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
18. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
19. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
20. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
21. รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
22. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
24. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
25. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
26. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
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27. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
28. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. ผศ.อมรรัตน์ จ าเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์    กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์     
30. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
31. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
32. อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
33. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
34. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
35. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  
36. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
37. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
38. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
39. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่                    
6 พฤษภาคม 2564 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้
รับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  

3.1  การขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Ranking 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้เสนอเรื่อง                     
การขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Ranking นั้น บัดนี้ ได้ด าเนินการรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนงานทุกท่านเพ่ิมเติมแล้ว จึงขอเสนอข้อมูล Impact Ranking 
KKU 2020-2021 ต่อที่ประชุม ดังนี้  
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ทั้งนี้ การเลือก Sustainable Development Goals (SDGs) ควรพิจารณาจากคะแนน 

Research ที่มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ ส าหรับองค์ประกอบ วิธีการคิดคะแนน 
และการพิจารณา Research ว่ามีความเชื่อมโยงกับ SDGs ใดบ้างนั้น ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและ
วิสาหกิจ น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมต่อไป  

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 
ฐานข้อมูล  Scopus จะมี Keyword ที่มีความเชื่อมโยงกับ Research ตามเป้าหมายและ

เป้ าประสงค์ของ SDGs  ที่น ามาพิจารณาการคิดค่าคะแนน  SDGs และมีความเชื่อมโยงข้อมูลบน              
เว็บไซต์ Times Higher Education Ranking ดังนี้ 

การแสดงข้อมูล Paper ในแต่ละปี และ Key Word ที่ส าคัญ จ านวน Paper ต่อปี การแยก
จ านวนและการคิดค่าคะแนน 
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การแสดง No Poverty  

 

 
 
Key Word ส าคัญ 
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- 10 - 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 9/2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 

 



- 11 - 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 9/2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 

 



- 12 - 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 9/2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถนุายน 2564 

 
 

 
 

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอข้อมูล SDGs ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ิมเติม ดังนี้  
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ส่วนงานสามารถตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา SDGs ได้จากฐานข้อมูล Scopus Khon Kaen University ซึ่งสามารถตรวจสอบ
งานวิจัย จ านวน ทีส่ามารถเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ ดังนี้ 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education 

Impact Ranking 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 
1. คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีความเข้มแข็ งด้ าน  Gender Equality                

มีอาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถ Research เรื่องดังกล่าวได ้ 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพลังงานให้กับสังคม และด าเนิน

โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตาม Affordable And Clean Energy หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ                 
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ  (EV Bus) เป็นต้น  

3. คณะเกษตรศาสตร์มีหน้ าที่ โดยตรงในการส่งเสริมการขจัดความยากจนและ                         
การเสริมสร้างหลักประกันเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย  

4. ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอข้อมูลการจัดอันดับและคะแนนประกอบการพิจารณาเลือก 
SDGs ให้แก่ส่วนงานได้รับทราบเพ่ิมเติมด้วย 

5. หลักเกณฑ์ของ SDGs ด้าน Quality Education ควรคงไว้เหมือนเดิม และพิจารณา
เพ่ิม Inclusive Education และ Life Long Learning ให้มากขึ้น 

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานบางส่วนที่อาจจะมี Keyword ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
ของ SDGs ดังนั้นควรให้แตล่ะส่วนงานปรับปรุง และ Revise ผลงานใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ SDGs 

7. ควรบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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8. ควรให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองโดยน าข้อมูลที่น าเสนอใน
วันนี้ไปประกอบการพิจารณาเพ่ือเลือกเกณฑ์ของ SDGs ในด้านที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ต่อไป  

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานโดดเด่นสอดคล้องกับองค์ประกอบที่  9 ในด้าน 
Industry Innovation And Infrastructure ดังนั้น ขอให้สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาเรื่องดังกล่าว
เพ่ิมเติมด้วย 
 ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบที่ 17 Partnerships For The 
Goals เพ่ิมเติม 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอข้อมูลองค์ประกอบที่  17 Partnerships For The 
Goals ต่อที่ประชุมว่า Research into partnership for /the goals Relationship to support the goals 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในระดับดีจึงควรพัฒนาข้อมูลที่จะเสนอต่อไป ส าหรับข้อมูล Publication of 
SDG reports มหาวิทยาลัย ได้บรรจุเรื่องดังกล่าว ไว้ในรายงานประจ าปี จึงท าให้ได้รับคะแนนเต็ม และข้อมูล
ด้าน Education for SDG จะพิจารณาการให้คะแนนจากความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์ของ SDGs ว่า
มีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใด และมีความเชื่อมโยง SDGs กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์และพิจารณาเร่งส่งเสริม Improve ด้านดังกล่าว เพ่ือให้เข้า
หลักเกณฑ์ของ SDGs ต่อไปได ้

ทั้งนี้ แต่ละส่วนงานควรพิจารณาผลงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดส่งข้อมูลได้ทันเวลา 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และฝ่ายบริหารจะขอนัดหมายแต่ละส่วนงานเพ่ือพิจารณาสรุปรายละเอียด
ดังกล่าวร่วมกัน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป            

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล น าเสนอตัวอย่าง กรณีการเผยแพร่ข้อมูล Sustainable Courses 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ได้มีการรวบรวมรายวิชาที่สอดคล้องกับ SDGs 
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงนโยบายในการสนับสนุนเกณฑ์ของ SDGs อย่างจริงจัง                  
ซ่ึงมหาวิทยาลัย อาจจะพิจารณาด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าวเพ่ิมเติม จะช่วยเพิ่มคะแนนให้สูงขึ้นได้ 

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เห็นควรให้แต่ละส่วนงานน าข้อมูลที่น าเสนอในวันนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาเลือกเกณฑ์ของ SDGs 
ที่ เหมาะสมกับบริบทของตนเองก่อนและน าเสนอในที่ประชุมคราวถัดไป และขอให้รองอธิการบดี                      
ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ช่วยส่งข้อมูล Keyword ให้แก่คณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลือกเกณฑ ์SDGs ทีเ่หมาะสมต่อไป  

ส าหรับการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Ranking เห็นควร
ให้คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ด าเนินการและน าเสนอ
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาเลือกเกณฑ์ SDGs                      
ที่ เหมาะสม และประชุมหารือในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งต่อไป 
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3.2   มาตรการช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564                    
ได้เสนอเรื่อง มาตรการช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องด้วยเวลาในการประชุมไม่เพียงพอ
ประธานกรรมการจึงขอให้น าเสนอในการประชุมคราวต่อไป นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บุ ต รบุ ค ล าก ร  เช่ น  ก า รล ด ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก ารศึ ก ษ าข อ ง โร ง เรี ย น ส าธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 

2. การช่วยเหลือบุคลากรสายสนับสนุนที่มีรายได้น้อยในด้านต่างๆ เช่น โครงการ ม.33 
หรือ เราชนะ เป็นต้น 

3. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 
มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น ค่าไฟ ค่าน ้า เป็นต้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณามาตรการช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ มีการก าหนดมาตรการช่วยเหลือค่าบ ารุงการศึกษาให้แก่นักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 10 ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
2. รัฐบาลมีมาตรการการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 

โดยขณะนี้มี มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการลดค่าไฟฟ้า โครงการ ม.33 เรารักกัน               
ซึ่งมาตรการดังกล่าว ก็ครอบคลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย  

3. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีมาตรการช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ แก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกิน 500 บาท 

4. การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 
อาจจะพิจารณาเป็นกรณี ตามความเหมาะสม 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ส่วนงานพิจารณาการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
แก่บุคลากรทีป่ฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)  เป็นกรณี ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอข้อมูล (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
สาระส าคัญโดยสรุป 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ และให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ

https://www.thairath.co.th/business/economics/2099266
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ราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณส าหรับภารกิจนั้น กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์ก ารจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  โดยให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางการจัดท างบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัย
มีหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอ นุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัย
จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
ภายใต้หลักการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์                
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริบทที่เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอก
ประเทศการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา โดยได้น ารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2562 เป็นกรอบทิศทางหลักในการ
ด าเนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 40 กลยุทธ์ 86 แผนงาน/โครงการ 
ดังนี้ 

เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)  

จ านวน 7 กลยุทธ์ 18 แผนงาน/โครงการ 
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research Transformation)  

จ านวน 5 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ 
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource  Management Transformation) จ านวน 3 กลยุทธ์ 6 แผนงาน/โครงการ 
• ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  4 ป รับ เป ลี่ ย น ก ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร  (Academic Service 

Transformation)  
จ านวน 2 กลุยทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ 

เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
• ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  5 ป รับ เป ลี่ ย น ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารอ งค์ ก ร  (Management 

Transformation)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 
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• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน (Best Place to 
Work)  
จ านวน 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  
จ านวน 7 กลยุทธ์ 15 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 

• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 
จ านวน 4 กลยุทธ์ 6 แผนงาน/โครงการ 

เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

จ านวน 1 กลยุทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ 
• ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  11 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า 

(Collaboration/Coordination Projects)  จ านวน 1 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ 
จุดเน้น และโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่                     

25 กรกฎาคม 2562 โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบนโยบาย 4 มิติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนผ่าน 4 มิติ ดังนี้  

มิติที่ 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนาตัวเองได้

ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์   
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพหลากหลายในโลก

ยุคใหม่ อย่างเท่าทัน  
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษที่ 21   
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง Upskill 

และ Reskill คนท างาน  
- สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับคนสูงวัย  
มิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองคค์วามรู้   
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย  
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว  
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทยป์ระเทศ ทั้ง Smart Farming, Active Citizen, Zero-Waste 

และ AI for All  
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มิติที่ 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม  
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง 

(Mentor in Residence) อย่างครบวงจร  
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม  
- สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand  
มิติที่ 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา  
- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการ

ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก  
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ  
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถ

เลือกเรียน ในสิ่งที่ตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย 
อายุ และสามารถน าเอาประสบการณ์ท่ีมีมาเทียบหน่วยกิตได้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิเคราะห์ทิศทางของรัฐบาลจากค า
แถลงนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย และรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ผลการ
สัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยได้
ก าหนดหัวข้อการประชุม เรื่อง “Meeting the Challenges of 2021: Going Beyond the Cocoon of 
KKU Campus.” รวมถึงการสัมมนาจัดท าแผนปฏิบัติการ 2565 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้               
มีการทบทวนและก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ด้าน 39 กลยุทธ์ และ 90 แผนงาน/โครงการ และมีการ
ก าหนดจุดเน้นของแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้   

1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning paradigm) และ
ระบบการจัดการศึกษาใหม่ที่เป็นออนไลน์ทั้งระบบ (KKU Academy) 

2) มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชน และสังคม ผ่านการน าองค์ความรู้และความเข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่สังคมและชุมชนในยามวิกฤติโรคโควิด 19 เพ่ือสร้างความยั่งยืน และความผูกพัน
ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพ่ิมทักษะการท างาน
ออนไลน์ของบุคลากร ทั้งการประชุม การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติ รวมถึงการประเมินผลการท างานของ
บุคลากรทั้งระบบ (Online Management) รวมถึงผลักดันรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายและเน้นการใช้
บริการจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น (Outsourcing) 

4) วางระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Management) ส าหรับความเสี่ยงที่ส าคัญ มีการประเมินภาวะความทนต่อความเสี่ยง
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ (Risk tolerance) รวมถึงการก าหนดแนวทางในการทบทวนห่วงโซ่และ    
การกระจายของลูกค้า และผู้ส่งมอบให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร (Customer and Supply 
network plan) 
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5) ส่งเสริมให้ เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง 
(Research programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ ( Impact) สูงได้  โดยเฉพาะด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหาร ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมให้สามารถผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และ
ปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา 

6) ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะโครงการศูนย์กลาง
บริการทางการแพทย์ (Medical hub) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) 

7) วางระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart security) ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
และจัดระบบการจราจร ควบคุมทางเข้าออกให้เหมาะสม 

กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18,208.3227 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณเงิน
อุดหนุ นจากรัฐ  จ านวน  5,000.8817 ล้ านบ าท  (ร้อยละ 27.46) งบประมาณ เงิน รายได้  จ านวน 
13,207.4409  ล้านบาท (ร้อยละ 72.53) 

โดยสรุปการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 และ
ได้มีการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญจากผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีข้อมูลน าเข้าจาก
การสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความยั่งยืน
ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน และสังคมร่วมกันในระยะยาว  

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 มีรายละเอียดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 แสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพ โครงสร้างและความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประธานกรรมการ อธิบายแผนภาพโครงสร้างและความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. เสาหลัก คือ People/Ecological/Spiritual  
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ Front  คือ Education Transformation/Research 
Transformation/Academic Service Transformation/Innovation Transformation  

3. ข้อมูลตรงกลางระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ Front และ เสาหลัก คือ Back 
ประกอบด้วย 

 Education Transformation 
- Academic Service Transformation 
- Research Transformation 
- Education Transformation 
- HR Management Transformation 
Research Transformation 
- Internationalization 
- Management transformation 
- Digital Transformation 
Academic Service Transformation 
- Best place to work 
- Great Place to Live 
Innovation Transformation 
- Good Governance  
- Collaboration and Coordination Projects 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
- Smart City มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่อง Online 

management/Enterprise Resource Planning/KKU Academy/Non Degree และ KKU Innovation ที่
มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกับส่วนงาน เรื่องดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ นี้ด้วย
หรือไม่  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนด OKR ที่มีความท้าทายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างสร้างสรรค์ 
2. ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ไม่ได้ก าหนด Innovation Transformation ไว้ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 11 ประเด็น ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนและสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว แผนภาพ
โครงสร้างฯ  ควรตัด Innovation Transformation ออก และให้น าไปรวมไว้กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
Research Transformation ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ควรให้ความส าคัญกับ Innovation Transformation โดย
ให้พิจารณาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ิมเติมในปีงบประมาณถัดไปด้วย 
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3. แผนภาพโครงสร้างฯ  ก าหนด Academic Service Transformation/Research 
Transformation/Education Transformation เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ Front และยังก าหนดไว้ใน 
ข้อมูลตรงกลาง หรือ Back ของประเด็นยุทธศาสตร์ Education Transformation ด้วย ซึ่งอาจซ ้าซ้อน หรือ
ท าให้สับสนได ้  

4. ควรแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ Academic Transformation เป็น Academic Service 
Transformation 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามของที่ประชุม ดังนี้ 
1. การก าหนด OKR แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผู้บริหารก าหนดเอง 2. การพิจารณาตาม

ข้อเสนอแนะของคณะก ากับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามแผนงานของสภา
มหาวิทยาลัย จะพิจารณา OKR เพื่อปรับใช้ส าหรับปี 2565 ในเดือนมิถุนายน 2564 ดังนั้น อาจจะเสนอ 
OKR ที่ท้าทาย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีการ
ก าหนด Enterprise Resource Planning  ไว้ ในประเด็นยุทธศาสตร์  Management Transformation และ 
Academy ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์  Education Transformation แล้ว ส าหรับ Innovation ก าหนดให้ เป็น
โครงการ/แผนงาน ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ต้องการให้ส่วนงานมกีารบูรณาการโครงการต่าง ๆ 
ร่วมกัน โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ  

ม ติ  เห็ น ช อ บ  (ร่ า ง ) แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ระ จ า ปี งบ ป ร ะม าณ  พ .ศ . 2565 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ และขอให้รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข
แผนภาพโครงสร้างและความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

 5.1  การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
  ประธานกรรมการ น าเสนอข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีที่ เกี่ยวข้อง และ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานช่วยเหลือ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัด การทั้งในด้าน ระบบ
คอมพิวเตอร์   สถานที่ ในการให้บริการการฉีดวัคซีน 2) การด าเนินงานครั้งนี้  มุ่ งดูแลประชาคม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนครอบครัวญาติสายตรง อาทิ บิดา มารดา และบุตร โดยมี
การวางแนวทางเพ่ือให้สามารถได้รับวัคซีนให้เร็วที่สุดเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในมหาวิทยาลัย  

  จังหวัดขอนแก่น มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 
หรือ ประมาณ 1.3 ล้านคน และมอบหมายให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ประมาณ 
200,000 โดส เบื้องต้นจึงขอใช้สถานที่ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ส าหรับบริการฉีดวัคซีน 
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โดยจัดให้มีการอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ความปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์ ไปยัง อาจารย์ 
บุคลากร และนกัศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้แจ้ง
ข้อมูลการจัดสรรวัคซีนว่า ประมาณเดือนมิถุนายน จังหวัดขอนแก่น จะได้รับการจัดสรรวัคซีนประมาณ 200,000 โดส 
และจะจัดสรรให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 50,000 โดส เพ่ือฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย คือ คนที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือ    
กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจ าตัว 7 โรค ซึ่งในคราวนั้น มีผู้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับบริการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ประชาชนบางส่วนกลัวผลข้างเคียงของวัคซีน จึงคาดการณ์ว่าการบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว จะไม่เป็นไปตาม
จ านวนที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติม ด้วยการ 
เชิญชวนบุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยการ Walk In               
เพ่ือเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแทนการลงทะเบียนในระบบ และได้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โดยให้คณบดีคณะต่าง ๆ 
ถ่ายรูปเพ่ือประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไปบางส่วนแล้ว ส าหรับการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย                
ฝ่ายดิจิทัล ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อของบุคลากรและนักศึกษาส าหรับน าไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูล 
กระทรวงสาธารณสุข Ministry Of Public Health (MOPH) และ “หมอพร้อม” ได้โดยสะดวก  

คณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ได้มี
การพิจารณาปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ เนื่องจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก
จังหวัดขอนแก่นลดลง จากเดิมประมาณ 50,000 โดส เหลือประมาณ 10,000 โดส จ านวนคนฉีดวัคซีนจึง
ลดลงจากประมาณวันละ 3,500 คน เหลือวันละประมาณ 800 คน จึงมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บริการฉีด
วัคซีนจากเดิม ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บริเวณ
เซ็นทรัลมอลล์ ชั้น 5 แทน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น จะบริการฉีดวัคซีนรอบเปิดตัวในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 
และคาดว่าจะฉีดได้ครบตามจ านวนประมาณเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้แต่ละจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนบนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เป็นหลัก 
มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาแนวทางด าเนินการเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยส่งรายละเอียด ระบบปรับปรุงข้อมูล และระบบการลงทะเบียน ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษาทางอีเมล และขอความร่วมมือส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษา
ด าเนินการตาม e-mail ทีส่่งให้ 

2. รัฐบาลจัดสรรวัคซีนตามรายชื่อผู้ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เป็นหลัก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงมีก าหนดบริการฉีดวัคซีนให้กับบุคาลการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ในเดือนมิถุนายน 

3. ขอความร่วมมือให้ส่วนงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนไปยังบุคลากร และ 
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4. กรณีบุคลากรและนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้
ให้แต่ละส่วนงานจัดให้มีสถานที่และบริการช่วยลงทะเบียนเพิ่มเติม 

5. มอบหมายงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รณรงค์ การฉีดวัคซีน ให้แก่
บุคลากร ฝ่ายพัฒนานักษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์  และดูแลการฉีดวัคซีนให้แก่นักศึกษา                    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 9/2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถนุายน 2564 

ฝ่ายดิจิทัล จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร และระบบลงทะเบียน และขอความร่วมมือส่วนงานช่วยสนับสนุนข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย  

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”                      
มีฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลที่ประชาชนเคยเข้ารับบริ การ ผู้ที่ไม่เคย
ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันดังกล่าว อาจจะยังไม่ทราบสิทธิในการเข้ารับวัคซีน ดังนั้น การลงทะเบียน                       
บนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรค หรือไม่ ทั้งนี้                  
ส่วนงานควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไปตรวจสอบสิทธิของตนเองบนแอปพลิเคชันดังกล่าวเพ่ิมเติม 

แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” จะเปิดให้กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือ คนที่มีอายุต ่ากว่า 60 ปี 
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่  31 พฤษภาคม 2564 บุคลากรและนักศึกษาลงทะเบียนจอง
วัคซีนแล้ว จ านวน 546 คน และมีก าหนดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ขอนแก่น  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ตามที่ส่วนงานส ารวจข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีน และส่งไปที่กองทรัพยากร
บุคคลเรียบร้อยแล้วนั้น มีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ส่งรายชื่อ กรณีนี้ จะสามารถส่งรายชื่อเพ่ิมเติมได้หรือไม่  

2. มหาวิทยาลัยสามารถสั่งซื้อวัคซีนส าหรับฉีดให้แก่บุคลากรและนักศึกษาได้เองหรือไม่ 
3. กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนเกิดผลข้างเคียงจะต้องด าเนินการเช่นไร 
4. ปัจจุบันวัคซีนมีจ านวนจ ากัด แต่มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนมากขึ้น 

จะมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการหรือไม ่
5. กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติมีวิธีด าเนินการอย่างไร 

 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย  และผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน เนื่องจากมีการน าเสนอข่าวกรณีผู้ฉีดวัคซีนมีอาการ
ข้างเคียงที่รุนแรง ตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย ควรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน
เพ่ิมเติมด้วย 

2. หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัย ควรจัดสรรวัคซีนและจัดหาสถานที่ให้แก่คุลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” 

ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีการแบ่งพ้ืนที่และประชากรเพ่ือเข้ารับการฉีด

วัคซีนตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การบริการฉีดวัคซีน ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สามารถก าหนดเองได้ 

2. วัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นวัคซีนส าหรับกรณีฉุกเฉิน บริษัทผู้ผลิตค านึงถึงความ
ปลอดภัยจึงจ าหน่ายให้เฉพาะรัฐบาลเท่านั้น  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสั่งซื้อได้เองโดยตรง 

3. ขั้นตอนการฉีดวัคซีนจะมีการสอบถามประวัติ และให้ผู้ ประสงค์จะฉีดแสดงความ
สมัครใจโดยให้ลงลายมือชื่อในแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนก่อน จึงจะสามารถฉีดได้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 9/2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถนุายน 2564 

4. มีการศึกษาข้อมูลภูมิต้านทานในผู้ที่ฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 1 ภายใน 4 สัปดาห์              
มีภูมิต้านทานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 97 จึงไม่จ าเป็นต้องฉีดเข็มที่ 2 ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และให้เลื่อนการฉีด                
เข็มที่ 2 ออกไปก่อน การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว จะมีวัคซีนเพียงพอส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดเข็มที่ 1 
ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 

5. การส ารวจข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรวบรวม
และจัดท าข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และน าไปใช้ร่วมกับฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข Ministry Of 
Public Health (MOPH) และ “หมอพร้อม” ได้โดยสะดวก ง่ายต่อการติดตามผลข้างเคียงของผู้ที่ได้รับวัคซีน 
ไม่ใช่การจองวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้บุคลากร และ นักศึกษา ลงทะเบียนจองและรับบริการฉีดวัคซีนได้บนแอปพลิเคชัน 
“หมอพร้อม” ซึ่งจะเปิดให้จองได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และขอให้ส่วนงานช่วยประชาสัมพันธ์ ให้
บุคลากร นักศึกษา และญาติ ร่วมกันจองวันเวลาเพ่ือเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพ่ือให้ประชากรชาว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย ร้อยละ 70 ซึ่งจะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นปกติได้ ภายในเดือนกันยายน 2564 

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้ข้อมูล เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาระบบลงทะเบียนผ่านเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และระบบยืนยันตัวตนให้แก่ 
บุคลากรประเภทชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุข กรณี ส่วนงาน
ด าเนินการขอเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ให้แก่บุคลากรประเภทชาวต่างชาติเรียบร้อย ก็สามารถส่ง
ข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยเพื่อน าเข้าระบบและยืนยันตัวตนให้แก่บุคลากรชาวต่างชาติต่อไปได ้

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 

 
ปิดประชุม เวลา 12.30 นาฬิกา 
 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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