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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2564 ในวันจันทร์ ที่ 28 มถิุนายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 11/2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 10/2564 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 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. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
6. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    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.สุรพล เนสุสินธุ ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
17. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
18. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
19. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
20. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
21. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
22. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
23. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
24. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

25. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
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26. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
27. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
28. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
30. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
31. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
32. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์   คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
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 
1. รศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ (น าเสนอเฉพาะวาระท่ี 5.1) 

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

 
เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่                    
11 มิถุนายน 2564 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้
รับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
9/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  

3.1  การขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Ranking 
ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีมติให้บรรจุเรื่อง SDGs The Impact 
Ranking ในการประชุมทุกครั้งนั้น ในการนี้ จึงขอให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวแล้ว 
ได้น าเสนอข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

จะเรียนเชิญประชุมผู้บริหารทุกคณะเพ่ือร่วมงาน Talk and Tea Meeting และร่วมพิธีเปิดการใช้บริการ
ห้องพักของโรงแรม BAYASITA @ KKU ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยในวันดังกล่าวจะมีการเสวนา                
เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ SDGs ร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนการท างานและ
การใช้บริการของโรงแรมเพ่ิมเติมด้วย  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด 

ด าเนินโครงการน าร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกัน ซึ่งคาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีต้นแบบ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จ านวน 12 คัน ส าหรับให้นักศึกษาทดสอบสมรรถนะและศึกษาวิจัยต่อไป เบื้องต้น               
ได้มีการจัดเตรียมสถานี ชาร์จแบตเตอร์รี่  ณ  บริเวณส านักงานรักษาความปลดภัย และจัดเตรียม                       
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จ านวน 7 คัน ส าหรับการทดลองใช้เรียบร้อยแล้ว 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะเกษตรศาสตร์เลือก SDG2 Zero 
Hunger นั้น  เนื่ องจากข้อมูล พ้ืนฐานเรื่อง Food Base ยังไม่ชัด เจน ซึ่ งจะมีการประสานไปยั งงาน
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับด าเนินโครงการในปีต่อไป  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

 

  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลดังกล่าว เพ่ือเลือก SDGs ที่
สามารถเพ่ิมคะแนนให้สูงขึ้นได้ และ SDGs ที่เลือก คือ 1 3 4 8 9 10 11 17 ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องตาม
เป้าหมาย ดังนี้  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมุ่งเน้นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ SDGs 3 4 8 10 

เป็นหลัก โดยแต่ละคณะอยู่ระหว่างพิจารณาการด าเนินโครงการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SDGs ดังกล่าว 

และจะมีการสื่อสารไปยังบุคลากรให้รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่าง ๆ ว่าตอบสนอง SDGs 

ด้านใด เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องสองคล้องตามหลักเกณฑ์ SDGs ส่งให้มหาวิทยาลัยจัดท า

ฐานข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ น าเสนอตัวอย่าง กรณีการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

เทคโน โลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี  (มจธ.) ซึ่ งได้มี การน าเสนอ Sustainability ด้ านต่ าง  ๆ อาทิ เช่น                        
Green Infrastructure/ Energy and Climate Change/ Waste/Transportation/ Education and 
Learning/ Safety ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SDGs                
ไว้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลผลงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
SDGs ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจจะพิจารณาน าเสนอข้อมูลดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์เพ่ิมเติมด้วย  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher 
Education Impact Ranking 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เนื่องจากข้อมูลการจัดอันดับในตาราง SDG analysis (Social impact ranking by 

subject Medicine & Dentistry) for supporting Social Devotion strategy and measures : MD KKU 
ปี 2021 ไม่สอดคล้องตามข้อมูลปัจจุบัน และTime Higher Impact Ranking ไม่มีการประเมินมหาวิทยาลัย
ตาม By Subject จะประเมินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  SDGs 17 ด้าน ดังนั้น จึงขอให้คณบดี                       
คณะแพทยศาสตร์พิจารณาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย มีการจัดท า
เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SDGs ด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถเข้า
ไปดูได้ที่ sdg.kku.ac.th ทั้งนี้ จะขอความร่วมมือคณบดีและรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ช่วยพิจารณาให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมโครงการ ตัวชี้วัด ที่คณะต่าง ๆ ด าเนินการแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังไม่รับทราบข้อมูล ด้วย 

ประธานกรรมการ เสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูล SDGs 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ นั้น เนื่องจากมีการรับรู้ค่อนข้างน้อย เพราะการแสดง Link ที่เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว
ยังไม่โดดเด่น ชัดเจน และยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เพ่ือให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลภายนอก
ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง จึงขอให้ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา พิจารณาจัดท า
ฐานข้อมูลผลงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SDGs ให้เป็น Single Data ที่ครบถ้วน สืบค้นได้ง่าย และมีการ
น าเสนอที่เข้าถึงได้ง่าย ไว้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ิมเติมด้วย ทั้งนี้ อาจจะศึกษา
รายละเอียดรูปแบบการน าเสนอของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
เพ่ิมเติม 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า กองพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีทีมงานติดตามและพิจารณาผลงานต่าง ๆ ที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเว็บไซต์ของส่วนงาน เป็นประจ าทุกวัน และมีการสรุปผลงานที่สอดคล้องตาม
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หลักเกณฑ์ของ SDGs เป็นรายสัปดาห์ ซึ่งได้น าข้อมูลดังกล่าว พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถน าเสนอได้อย่าง
ครบถ้วน สืบค้นได้ง่าย 

มติ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานเรื่องดังกล่าวของแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชา และขอให้ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ                     
ที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1   การเสนอชื่อคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการ

อ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งที่ 6815/2562 จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในเดือนสิงหาคม 2564 เพ่ือให้การด าเนินการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2561 ข้อ 7 (4) ที่ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ ที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ โดยผู้แทน
คณบดีที่เสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ ในการนี้   
จึงขอเสนอชื่อกรรมการตามองค์ประกอบดังกล่าว ดังนี้ 

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   เป็นกรรมการ 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   เป็นกรรมการ 
4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นกรรมการ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการเสนอผู้แทนคณบดี จ านวน 4 ท่าน ตามที่เสนอ 

เพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ 
 

4.2 ขอผูกพันงบประมาณการเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการท างานและการเรียนการสอน  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายดิจิทัล ได้รับงบประมาณภายใต้

นโยบายสร้างความพร้อมในการท างานด้วยเครื่องมือดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ Great Place to Work                  
ในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานของบุคลากร ส านักงานอธิการบดี                  
จ านวน 70 เครื่อง นั้น ประกอบกับวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานที่ต้องท างานจากบ้าน (Work From Home) มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ อุปกรณ์
ในการท างานที่เหมาะสม ฝ่ายดิจิทัล จึงจ าเป็นต้องปรับแนวทางการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
ท างานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจากการจัดซื้อ เป็นการเช่าคอมพิวเตอร์แทน เพ่ือให้                      
มีคอมพิวเตอร์ใช้งานในคราวเดียวกัน และลดภาระการดูแลบ ารุงรักษาด้วย ฝ่ายดิจิทัล จึงเสนอขออนุมัติ
หลักการงบประมาณต่ออธิการบดี โดยในปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณที่จัดสรรให้              
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ฝ่ายดิจิทัลไว้แล้ว แต่ด้วยต้องมีการใช้งบประมาณข้ามปีงบประมาณและไม่ได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย            
จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติผูกพัน
งบประมาณข้ามปีงบประมาณ ก่อนจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด าเนินการเช่าคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 60 เดือน 
1.1 ส าหรับการท างาน 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพร้อมจอ 
1.1.1 ส านักงานอธิการบดี จ านวน 350 เครื่อง 
1.1.2 คณะเทคนิคการแพทย์ จ านวน 7 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
1.1.3 คณะเทคนิคการแพทย์ จ านวน 46 เครื่อง 

1.2 ส าหรับนักศึกษายืม  
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพร้อมจอ จ านวน 500 เครื่อง ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 36 เดือน 
วงเงิน 1,260,000 ล้านบาท  

2. วงเงินงบประมาณตลอดโครงการ 60 เดือน จ านวน 16,818,000 บาท 
2.1 ส านักงานอธิการบดี วงเงิน 15,000,000 บาท 

2.1.1 ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 2 เดือน  วงเงิน   500,000 บาท 
(ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ฝ่ายดิจิทัล) 

2.1.2 ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 3,000,000 บาท 
2.1.3 ปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 3,000,000 บาท 
2.1.4 ปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 3,000,000 บาท 
2.1.5 ปีงบประมาณ 2568 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 3,000,000 บาท 
2.1.6 ปีงบประมาณ 2569 ระยะเวลา 10 เดือน  วงเงิน 2,500,000 บาท 

2.2 คณะเทคนิคการแพทย์ วงเงิน 1,818,000 บาท 
2.2.1 ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 2 เดือน  วงเงิน  60,000 บาท 
2.2.2 ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 363,600 บาท 
2.2.3 ปีงบประมาณ 2566 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 363,600 บาท 
2.2.4 ปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลา 12 เดือน  วงเงิน 363,600 บาท 
2.2.5 ปีงบประมาณ 2568 ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 363,600 บาท 
2.2.6 ปีงบประมาณ 2569 ระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 303,000  บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวใน

ปีที่ผ่านมาเป็นการผูกพันงบประมาณข้ามปีใช่หรือไม่  



 
- 13 - 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2564 ในวันจันทร์ ที่ 28 มถิุนายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 11/2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า การผูกพันงบประมาณข้ามปี 
หมายถึง รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อ ๆ ไป ซ่ึงกรณีดังกล่าวต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการการขอผูกพันงบประมาณการเช่า
คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน และการเรียนการสอน และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

4.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึก
ภาคสนาม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ที่ประชุมเห็นควรให้ปรับจากระเบียบวาระเพ่ือทราบ เป็น ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการฝึกงานหรือฝึกภาคสนามเป็น             
การมอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงงาน หรือ อาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ 
หรือ จัดกระบวนวิชาทดแทน หรือ วิธีการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับ
ที่หลักสูตรก าหนด โดยให้ครอบคลุมการด าเนินการดังกล่าวที่สถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการไปก่อนนี้                
ด้วยแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึก
ภาคสนาม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทราบต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การด าเนินการเรื่องดังกล่าว ให้คณะออกประกาศ               
ทีส่อดคล้องตามแนวทางดังกล่าว หรือ มหาวิทยาลัย ได้มีการออกประกาศเพ่ิมเติมแล้ว และให้คณะปฏิบัติตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า  ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการฝึกงานหรือฝึก
ภาคสนาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้นั้น ดังนั้น จึงเห็นควรว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นอ านาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไปด้วย 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาฯ ดังกล่าว ที่ สอดคล้องตามมาตรฐานของรายวิชาสหกิจศึกษา ต่อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาต่อไป   

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ และ
ผู้ อ าน วยการส านั กบ ริห ารแ ละพั ฒ น า วิช าการ  พิ จ ารณ าจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ เสน อ ต่ อสภ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณา ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 ระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก (e-portfolio) 

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดท าระบบติดตาม
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (e-portfolio) ในการติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ทีมุ่่งหวังผลลัพธ์เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนสามารถ
ประเมินผลการเรียนนักศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการนี้ จึงได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กมลวรรณ เจนวิถีสุข                  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ น าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุม 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กมลวรรณ เจนวิถีสุข เสนอต่อที่ประชุมว่า การพัฒนาระบบ
ติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก (e-portfolio) ของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มท าการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวก็เพ่ือการติดตามการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และทดแทนการใช้ logbook เดิม   
ซึ่งเป็นในรูปแบบสมุดพกพา เพ่ือมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

ปัญหาที่พบจากการใช้ logbook แบบสมุดพกพา 
1. สมุดพกพาหาย ท าให้ไม่สามารถติดตามประสบการณ์ที่นักศึกษาแพทย์ได้บันทึกไว้แล้วได้ 

อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ท าการเรียนในแต่ละภาควิชาไม่เท่ากัน โดยเฉพาะภาควิชาหลัก เช่น อายุรศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และกุมารศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 12 สัปดาห์ เมื่อสมุด logbook 
หายก็จะท าให้ข้อมูลขาดหายและยากต่อการประเมินผลนักศึกษาแพทย์ 

2. การติดตามการรับรองจากอาจารย์ผู้สอน เมื่อนักศึกษาแพทย์ท ากิจกรรมหรือเก็บ
ประสบการณ์ในการท าหัตถการต่าง ๆ หากไม่ได้น าสมุด logbook มาให้อาจารย์ประเมินขณะนั้น จะเกิด
ความยากล าบากในการติดตามการรับรองจากอาจารย์ที่ประเมินหรือควบคุม และเมื่อเว้นช่วงการประเมินนาน
อาจท าให้หลงลืมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 

3. นักศึกษาแพทย์ลืมน าสมุด logbook มา เนื่องจากนักศึกษาแพทย์ต้องปฏิบัติงานในตึก
ผู้ป่วยในหลายตึก อีกท้ังยังมีการเข้าไปสังเกตการณ์ยังสถานที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เช่น ห้องคลอด ห้องผ่าตัด 
ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ท าให้บ่อยครั้งที่นักศึกษาแพทย์ลืมสมุด logbook ไว้ยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

4. ขาดความต่อเนื่องในการติดตามนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากนักศึกษาแพทย์จะมีการ
หมุนเวียนการเรียนการสอนทุก ๆ 12 สัปดาห์ การออกแบบโครงสร้างสมุด logbook แบบเดิมไม่ได้มีการ
เชื่อมโยงกันในแต่ละภาควิชา ท าให้ไม่ทราบปัญหาที่พบของนักศึกษาแพทย์ในกองที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเกิดการ
เข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ช้าหรือเกิดปัญหาซ ้าเหมือนกับการเรียนการสอนของกองที่ผ่านมาได้ 

5. ขาดการน าข้อมูลที่ได้จากสมุด logbook ของนักศึกษาแพทย์ มาท าการวิเคราะห์              
เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป เนื่องจากสมุด logbook รูปแบบเดิมเป็นกระดาษ และกระจัด
กระจายตามภาควิชาต่าง ๆ ท าให้ยากท่ีจะรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ได้ 

จากการส ารวจและผลสะท้อนกลับดังกล่าวท าให้ทางฝ่ายวิชาการได้ข้อมูลเพื่อน ามาวางแผน
ในการพัฒนาระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกให้เข้ากับผู้ใช้และเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยได้วางแผนการพัฒนาระบบ e-portfolio ไว้ดังนี้ 
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ระยะ วางแผนด าเนินการ ผลลัพธ์ ผลสะท้อน 
ระยะที่ 1 
พ.ศ.2559 

- ส ารวจความต้องการของแต่ละ
ภาควิชา รูปแบบและโครงสร้างของ
ข้อมูลที่ต้องการเก็บ 
- รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
จากภาควิชาต่าง ๆ 
- รับฟังและค้นหาปัญหาจากการ
พัฒนาระบบการประเมินในอดีตไม่มี
ผู้ใช้งานและล้มเหลวไป 

- ได้ข้อมูลความต้องการ และ
รูปแบบการเก็บข้อมูลของแต่ละ
ภาควิชา 
- ท ร า บ ปั ญ ห า จ า ก ร ะ บ บ                     
e-portfolio เดิม ที่ท าให้ผู้ใช้ไม่
เข้ามาท าการใช้งาน 
- ภาควิชาต่าง ๆ ได้รับทราบถึง
การวางแผนที่จะพัฒนาระบบ                     
e-portfolio ที่ ใช้ ง าน ได้ จ ริ ง               
อีกครั้ง  
- ภาควิชาต่าง ๆ มีการเตรียม
ตั วและเตรียมข้อมูล ในการ
เป ลี่ ย น ม า ใช้ ง าน ใน ร ะบ บ                  
e-portfolio  

- ทราบถึงปัญหาว่าระบบ                 
e-portfolio เดิมใช้งานยาก
และไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ท า
ให้ไม่ได้รับความร่วมมือใน
การใช้งาน 

ระยะที่ 2 
พ.ศ.2560 

- วางแผนร่วมกับโปรแกรมเมอร์                       
เพ่ื อออกแบบ  platforms ที่ ตอบ
โจทย์การใช้งาน 
- ทดลองการใช้งานจริงในระยะจาก
ภาควิชาน าร่อง  
- ติดตามผลการด าเนินการและผล
สะท้อนจากการใช้งาน ของภาควิชา
ที่น าร่องในการใช้งานจริง 

-ได้ รู ป แ บ บ ข อ ง โป รแ ก รม                      
e-portfolio ที่สามารถใช้งาน
ได้จริง 
- ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา ได้
น าร่องในการใช้ งานจริงกับ
นักศึกษาแพทย์ 1 กลุ่ม เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน 
- ได้รับค าแนะน าจากผู้ใช้งาน
จ ริ ง ทั้ ง ส่ ว น อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักศึกษาหลังจากการใช้งาน 

- ผลสะท้อนจากนักศึกษา
แพทย์และอาจารย์หลังจาก
ใช้ให้งานจริง ท าให้ได้ข้อมูล
เพ่ิมเติมมาพัฒนาโปรแกรม
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
- พบปัญหาเรื่องสัญญาณ 
internet ภายใน รพ. ซึ่งมี
จุดอับสัญญาณหลายจุด 
- พ บ ปั ญ ห า เรื่ อ งค ว าม
เสถียรของ server ที่รองรับ
การปฏิบัติงาน ท าให้การใช้
งานติดขัด 

ระยะที่ 3 
พ.ศ.2561 

- วางแผนจัดหา server ตัวใหม่ที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ร อ ง รั บ
ระบบปฏิบัติการและรองรับการเข้า
ใช้งานพร้อม ๆ กันทีละมาก 
- วางแผนพัฒนาระบบเครือข่าย 
internet  ภายในคณะแพทยศาสตร์ 
- พัฒนาระบบโปรแกรมและปรับการ
ออกแบบฟอร์มการใช้งานให้ง่ายและ
เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน 

- ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ไ ด้
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือซื้อ 
server ตั วใหม่  ที่ มี ศักยภาพ
รองรับการใช้งานอย่างเต็มท่ี 
- คณะแพทยศาสตร์ได้ พัฒนา
ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  internet 
ภายในคณ ะ ร่ วมกับบริษั ท 
TOT เ พ่ื อ แ ก้ ปั ญ ห าจุ ด อั บ
สัญญาณต่าง ๆ 

- ได้ รั บ ก ารตอบ รับ จ าก
ผู้ใช้งานดีขึ้น 
- มีภาควิชาต่าง ๆ สนใจร่วม
พัฒนาและน าร่องการใช้งาน
มากขึ้น 
- ระบบเครือข่าย internet 
ใน รพ. ดีขึ้นแลไม่มีจุดอับ
สัญญาณแล้ว 
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ระยะ วางแผนด าเนินการ ผลลัพธ์ ผลสะท้อน 
 
 

- จ ด ลิ ข สิ ท ธิ์  ว ร รณ ก ร ร ม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
ติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษาแพทย์ ไว้ต่อกร
มทรัพย์สินทางปัญญา ตามค า
ขอแจ้ งขอมู ลลิ ขสิ ท ธิ์ เลขที่  
372434 

ระยะที่ 4 
พ.ศ.2562 

- วางแผนการใช้งานเต็มรูปแบบใน
ทุก ๆ ภาควิชาทางคลินิก 
- วางแผนพัฒนาระบบการประเมิน 
learning outcomes จากการเรียน
ตามรายวิชาต่าง ๆ 
- ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางระบบ e-portfolio 
- วางแผนพัฒนาระบบแจ้งคะแนน
สอบนักศึกษาแพทย์ โดยนักศึกษา
แพทย์จะสามารถทราบผลการสอบ
ของตัวเอง ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเกณฑ์ผ่าน โดยไม่
สามารถดูของคนอ่ืนได้ เพ่ือรักษา
ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาในแต่
ละบุคคล 
- วางแผนจัดท าระบบ application 
ของ e-portfolio ควบคู่ไปกับการใช้
งานแบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือความ
สะดวกต่อการใช้งานทั้งนักศึกษา
แพทย์และอาจารย์ 

- ทุกภาควิชาทางคลินิก ได้ร่วม
พัฒนาระบบ e-portfolio และ
ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบสมุดมา
ใช้ งาน ในระบบ  e-portfolio 
จริง 
- พั ฒ น าก า รติ ด ต าม  ก า ร
ประเมิน learning outcomes 
แล้วเสร็จ 
- พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่ าน ท างระบ บ  e-portfolio 
แล้วเสร็จ 
- พัฒนาระบบแจ้งคะแนนสอบ
นักศึกษาแพทย์ผ่านทางระบบ                    
e-portfolio แล้วเสร็จ 
- พัฒนา application ของ  
e-portfolio โ ด ย ร อ ง รั บ ทั้ ง
ระบบ iOS และ android ซึ่ ง
จะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
และทุกสถานที ่

- เมื่อระบบ e-portfolio มี
ความสะดวกและเป็นมิตร
กับผู้ใช้ จึงได้รับผลตอบรับที่
ดีจากผู้ ใช้งานทั้ งอาจารย์
และนักศึกษาแพทย์  

ระยะที่ 5 
พ.ศ.2563-
2564 

- วางแผนกระจายการใช้งานไปยัง
โรงพยาบาลร่วมผลิตและ 
โรงพยาบาลร่วมสอนในเครือข่ายของ
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วางแผนจัดท าระบบการแจ้งเตือน
อาจารย์เพ่ือท าการประเมินนักศึกษา
ในระบบ e-portfolio 

- โรงพยาบาลร่วมผลิตและ 
โรงพยาบาลร่วมสอนได้เริ่มใช้
งานจริง ในรพ.ขอนแก่นและ                     
รพ.อุดรธานี 
- พัฒนาระบบการแจ้งเตือน
แล้วเสร็จ 

- ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจาก              
รพ. ร่วมผลิตและ 
โรงพยาบาลร่วมสอน 
- มีคณะแพทยศาสตร์จาก  
ม.สุรนารีและ  
ม.มหาสารคาม มาขอศึกษา
ดูงานระบบ e-portfolio 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2564 ในวันจันทร์ ที่ 28 มถิุนายน 2564 
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ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ระบบดังกล่าวการแสดงผลการประเมินของนักศึกษาเฉพาะกรณ ีผ่าน และ ไม่ผ่าน ใช่หรือไม่ 
2. แต่ละรายวิชามีรูปแบบและรายละเอียดในการประเมินผลที่แตกต่างกัน ระบบดังกล่าว

สามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละรายวิชาได้หรือไม่  
3. ผู้ปกครอง หรือ บุคคลภายนอก สามารถเข้าดูข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบนี้ได้หรือไม่ และ

คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการท าวิจัย หรือ วางแผนด าเนินการเรื่องดังกล่าวในการน าข้อมูลของนักศึกษาในระบบ
เพ่ือเชื่อมโยงการดูแลนักศึกษาด้าน Psychology เพ่ิมเติมหรือไม ่อย่างไร 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน             
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ แต่อาจารย์บางส่วนยังมี
ความคุ้นเคยกับระบบเดิม จึงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรจัดอบรมเพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความส าคัญ ในการใช้ระบบต่าง ๆ แก่อาจารย์ผู้สอนด้วย 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กมลวรรณ เจนวิถีสุข ตอบข้อซักถามของที่ประชุม ดังนี้ 
1. นักศึกษาสามารถบันทึกผลงานตนเองเข้าไปในระบบ อาทิเช่น ผ่าตัดกี่ครั้ง ผ่าตัดกรณี

ใดบ้าง เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวของนักศึกษาแต่ละคนเพ่ือประกอบการให้คะแนนได้ 
และสามารถวิเคราะห์ได้ว่านักศึกษาแต่ละคนมีลักษณะเด่นในด้านใดบ้าง 

2. เริ่มต้นแนวคิดการพัฒนาระบบดังกล่าว ก็เพ่ือให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลการให้คะแนน
ของอาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ผู้สอนมีความกังวลว่าเมื่อนักศึกษารับรู้ข้อมูลการให้คะแนนแล้ว จะมีข้อโต้แย้ง 
และเกิดการเปรียบเทียบการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละท่าน จึงพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถแสดงผล
เฉพาะกรณี ผ่าน และ ไม่ผ่าน ส าหรับข้อมูลการประเมินผลของอาจารย์ บุคคลอ่ืนไม่สามารถดูข้อมูลได้ และ
อาจารย์สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลตนเองเท่านั้น แต่สามารถก าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็น Admin เพ่ือดูข้อมูล
ทั้งหมดในระบบได้ ปัจจุบันผู้ปกครองยังไม่สามารถดูข้อมูลของลูกได้ ซึ่งในอนาคตอาจจะพัฒนาระบบเพ่ือให้
ผู้ปกครองสามารถเข้าดูข้อมูลได้ต่อไป 

3. ระบบดังกล่าวเป็นระบบปิดที่มีการออกแบบให้สามารถสร้างแบบฟอร์มได้ง่ายตาม
บริบทของแต่ละรายวิชา ดังนั้น คณะต่าง ๆ สามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละรายวิชาได้ 

4. ระยะแรกของการใช้ระบบติดตามผลลัพธ์ทางการศึกษาฯ ของคณะแพทยศาสตร์               
ยังไม่ได้รับการยอมรับจากอาจารย์เท่าที่ควร เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเกิดการใช้งานระบบดังกล่าว                     
คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อาจารย์จึงให้ความสนใจและ
เรียนรู้การใช้ระบบดังกล่าว อย่างจริงจัง 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มีการจัดท าระบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบดังกล่าว เพ่ือให้อาจารย์บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว 
และจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดังกล่าวร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ในโอกาสต่อไป 
  ประธานกรรมการ เสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีผู้ ให้ความสนใจเรื่องปัญหา
สุขภาพจิต เนื่องจากมีนักศึกษาเกิดภาวะเครียด และมีกรณีฆ่าตัวตายเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ในโอกาสต่อไป                 
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จะมีการให้ความรู้เรื่องดังกล่าว โดยการเรียนเชิญ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือน าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ และปรบมือแสดงความชื่นชม รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง 
กมลวรรณ เจนวิถีสุข และขอให้คณะต่าง ๆ ที่สนใจการใช้งานและประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
ดังกล่าว ประสานไปยังคณะแพทยศาสตร์ต่อไป 

 
5.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึก

ภาคสนาม ในสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ปรับเป็นวาระ 4.3 – 
 

5.3 จ านวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอข้อมูลจ านวนการรับนักศึกษาต่อที่

ประชุม มีรายละเอียดตามแผนภาพที่น าเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 
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ส่วนที่ 2 เป้าหมายและจ านวนนักศึกษา 
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ส่วนที่ 3 จ านวนนักศึกษารายหลักสูตรและคณะ 

 
 
ส่วนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์การศึกษา (ต่อ) 

 
ส่วนที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 
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ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานด้านรับเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ต่อที่ประชุม มีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้ 
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ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 
1. กรณีมหาวิทยาลัยขอนแก่นปรับรูปแบบการประเมินสมรรถนะเพ่ือรับเข้านักศึกษา             

ไดม้ีการวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา สาเหตุและจ านวนที่หายไป ในชั้นปีที่ 1 และ 2 หรือไม่อย่างไร  
2. เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจ านวนอาจารย์

เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3. มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่รับเข้าด้วยวิธีประเมินสมรรถนะหรือไม ่
4. เนื่องจากมีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ O-NET ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลให้ระบบ TCAS ไม่มีคะแนน O-NET มหาวิทยาลัย ได้เตรียมความพร้อมใน
เรื่องดังกล่าวหรือไม ่อย่างไร 

5. นักศึกษาที่รับเข้าด้วยวิธี ประเมินสมรรถนะมีความแตกต่างจากการรับผู้เข้าศึกษา              
ด้วยวิธีการสอบ Admission ที่ใช้คะแนน O-NET หรือไม่ อย่างไร 

ประธานกรรมการ เสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า การรับเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถรับนักศึกษาได้มากกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นควรให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดให้ชัดเจน และน าเสนอข้อมูลต่อ
ที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะของผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจาก 
GPAX เฉลี่ยของนักเรียนที่รับเข้าเท่านั้น กรณี จะประเมินสมรรถนะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว 
หลักสูตรต้องส่งคะแนนมายังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงจะสามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมได ้ 

ก า ร รั บ เข้ า ด้ ว ย วิ ธี  Admission ก า ห น ด ให้ มี ก า ร ส อ บ  1  ร อ บ เท่ า นั้ น  แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกการสอบ O-NET แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)                 
จึงก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกได้อย่างอิสระ  
  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ได้สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 
โดยใช้คะแนนสมรรถนะปีการศึกษาแรก ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่มาจากการคัดเลือกใน
ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ในส่วนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา   
ตารางที่ 7 และ 8 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการพิจารณารับข้อ
ซักถาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม               
ในการประชุมครั้งถัดไปด้วย 
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5.4 สถิติการรับและการจองวัคซีนของนักศึกษาและบุคลากร  
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยกรมควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนให้แก่ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 500,000 โดส และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
จะจัดสรรให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจจะได้รับการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว 
ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการฉีดให้แก่บุคลากรได้ภายในสองสัปดาห์
หลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอน าเสนอข้อมูลสถิติ
การรับและการจองวัคซีนของนักศึกษาและบุคลากร ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. การรับวัคซีน COVID-19 จังหวัดขอนแก่น 

 

จ านวนประชากรจังหวัดขอนแก่น  1,794,531 คน 
จ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีน       66,018 คน ร้อยละ 3.68 

2. การรับวัคซีน COVID-19 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   11,419 คน 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับวัคซีน        6,763 คน  ร้อยละ 59.23  
จ านวนบุคลากรจองวัคซีน      2,652 คน ร้อยละ 23.20 
จ านวนบุคลากรที่ยังไม่จองวัคซีน     2,004 คน  ร้อยละ 17.55 
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ทั้งนี้ มีบุคลากรบางส่วนแจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน และยังไม่แจ้งความ
ประสงค์ว่าต้องการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนดังกล่าว 

3. การรับวัคซีน COVID-19 บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (หนองคาย) 
 

 
จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (หนองคาย) 288 คน 
จ านวนบุคลากรที่ได้รับวัคซีน        68 คน  ร้อยละ 23.61  
จ านวนบุคลากรจองวัคซีน    175 คน ร้อยละ 61.81 
จ านวนบุคลากรที่ยังไม่จองวัคซีน     42 คน  ร้อยละ 14.58 

 
 

4. การรับวัคซีน COVID-19 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

 
 

จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น   38,268 คน 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน       2,752 คน  ร้อยละ   7.19  
จ านวนนักศึกษาจองวัคซีน       6,019 คน ร้อยละ 61.81 
จ านวนนักศึกษาที่ยังไม่จองวัคซีน   29,498 คน  ร้อยละ 77.08 
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ในการนี้  คณะแพทยศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการฉีดวัคซีนดังกล่าว                   
โดยได้มีการวางแผนก าหนดวันฉีดวัคซีน วันแรกในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  

ประธานกรรมการ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มี
นโยบายการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ให้ประชากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ขึ้นไป นั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล จ านวน 500,000 โดส และจัดสรรให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 7,150 โดส ซึ่งเพียงพอที่จะฉีดให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงวางแผน
ด าเนินการดังกล่าว โดยจะจัดสรรให้บุคลากรทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย กรณี บุคลากรได้รับ
การฉีดวัคซีนตามจ านวนดังกล่าว จะเกิด Herd Immunity ในกลุ่มบุคลากร ทั้งนี้ หากมีวัคซีนเหลือจากฉีดให้
บุคลากร จะจัดสรรให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพ่ิมเติมด้วย  

ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจจะได้รับจัดสรรวัคซีนส าหรับ
ฉีดให้ แก่นักศึกษา จ านวน 15,000 โดส เพ่ือให้ เกิด Herd Immunity ในกลุ่ มนั กศึกษา คณะควร
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย 

ปัจจุบันการฉีดวัคซีน เพ่ือสร้างภูมิต้านทานไวรัสโคโรนา 2019 ในสายพันธุ์แอลฟา                  
แต่เนื่องจากมีสายพันธุ์อ่ืน ๆ ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น สายพันธุ์เดลด้า สายพันธุ์แอฟริกา 
ดังนั้น กรณีที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ล่าช้า การฉีดเข็มที่ 3 เพ่ือสร้างภูมิต้านทานไวรัสสายพันธุ์อ่ืน ๆ ก็จะ
ล่าช้าด้วย ซ่ึงอาจจะท าให้การควบคุมการระบาดยากมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือส่วนงาน และ คณบดีทุกคณะ ช่วยเร่งตรวจสอบข้อมูลการ                
ฉีดวัคซีน และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมด้วย  

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัย มีประชากรหลายกลุ่ม ทั้งที่อยู่ในระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกระบบฯ ดังกล่าว เช่น ลูกจ้างโครงการ คนงาน คนขายอาหาร เป็นต้น กลุ่มดังกล่าว 
จะได้รับการจัดสรรวัคซีนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ กรณีที่มีการจัดสรรวัคซีนให้กลุ่มดังกล่าวด้วย คณะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม และประสานขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยส ารวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์เข้ารับ
วัคซีนดังกล่าว ดังนั้น อาจจะเพ่ิมข้อมูลบุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกระบบฯ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้ารับ            
การฉีดวัคซีนดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ส่ง Sheet การส ารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรในระบบบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คณบดีทุกคณะแล้ว ซึ่งสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ กรณี คณะ
ประสงค์ให้มีการฉีดประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกระบบที่ท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ให้ส ารวจ
ข้อมูลและเพ่ิมเข้าไปใน Sheet ดังกล่าวได้ กรณีบุคลากรในระบบฯ ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามจ านวนแล้ว              
หากยังมีวัคซีนเหลืออยู่ อาจจะพิจารณาจัดสรรเพ่ือฉีดให้บุคลากรนอกระบบฯ ดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือให้แต่ละส่วนงาน และคณบดีทุกคณะ                 
ช่วยตรวจสอบข้อมูลการจองวัคซีนของบุคลากร/นักศึกษา และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเพิ่มเติมด้วย 
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5.5 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 
รองอธิการบดี ฝ่ าย พัฒ นานั กศึกษาและศิษย์ เก่ าสั ม พันธ์  เสนอต่ อที่ ป ระชุมว่ า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564                  
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยการจัดงานปฐมนิเทศฯ แบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบที่ 1 
เวลา 08.30 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30 น. รอบที่ 3 เวลา 13.30 น. ซึ่งจะมีคณบดีทุกคณะร่วมการแสดง                  
ในงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ขอให้ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ น าเสนอรายละเอียดการแสดงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม
ต่อไป 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาฯ ให้รับผิดชอบการแสดงในวัน
ปฐมนิเทศฯ นั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามสถานการณ์ COVID-19 จึงจัดรูปแบบการแสดงตามมาตรการควบคุมโรค 
โดยการเว้นระยะห่าง และจัดเป็นรอบ ๆ รอบละ ประมาณ 2,000 คน การปฐมนิเทศฯ จะมีการถ่ายทอด
เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านศิลปะการเสดงต่าง ๆ ที่เน้นความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และแสดงให้เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจในการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอแนวคิด
การจัดการแสดงในวันปฐมนิเทศฯ โดยเน้นรูปแบบ Modern จึงพิจารณาการจัดรูปแบบการแสดงตามเสาหลัก
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ People Ecological Spiritual ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับการแสดงเบื้องต้น คือ การเปิดตัวผู้บริหาร โดยคณบดีร้องเพลงขวัญมอดินแดง/           
/นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ/อธิการบดี กล่าวต้อนรับ/การแสดงที่น าเสนอเรื่อง Spiritual 
ของนักศึกษาใหม/่การขับร้องเพลงส่งผู้บริหาร 

Highlight ของงานปฐมนิเทศฯ คือ การแสดงการขับร้องของผู้บริหาร ซึ่งในปีนี้จะปรับ
รูปแบบการแต่งตัวของผู้บริหาร งดการสวมชุดสูท ผูกเนคไท เพ่ือสร้างความใกล้ชิดเป็นกันเองกับนักศึกษา 
และให้ผู้บริหารร้องเพลงขวัญมอดินแดงออกมาบนเวที และเล่นดนตรี ร่วมกับ KKU BAND ด้วย ร่วมสร้าง
บรรยากาศในงานให้มีความสนุกสนาน หลังจากจบช่วงแนะน าผู้บริหาร จะเริ่มจัดล าดับชุดการแสดง ดังนี้ 

ชุดที่ 1 การแสดงชุดต้อนรับน้องใหม่ บายศรีสู่ขวัญ แบบ Modern Dance การแสดง
วัฒนธรรม 4 ภาค จบชุดที่ 1 ด้วยการแสดงการรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยตราพระธาตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ชุดที่ 2 สายใยสัมพันธ์โน้มกิ่งรับขวัญกาลพฤกษ์ ช่อที่ 58 ซึ่งได้มีการเชิญองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอแนวคิดในการแสดงชุดนี้ด้วย โดยจะเริ่มจากการแสดงชุด Color Guard  ที่
จัดแสดงด้วยธง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมอบรุ่น และจะมีการมอบธงให้กับนักศึกษารุ่นปีที ่58 ต่อไปด้วย 
  ชุดที่ 3 เป็นการบรรเลงดนตรีของ KKU BAND  และการขับร้องเพลงที่ทันสมัย โดยในชุด
การแสดงนี้ ได้มีการพิจารณาเพ่ือเลือกเพลงต่าง ๆ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา เช่น เพลงนิสิตนักศึกษา เพลง
ดาวมหาวิทยาลัย เพลงดีอย่างไร เพลงก้อนหิมะละเมอ เพลงคิดจะรัก และเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายเวอร์ชัน
โปงลางสะออน เป็นต้น ในการนี้ องค์การนักศึกษา ได้เสนอบทเพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย เพราะเป็นเพลงประจ า
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การนักศึกษาจะเชิญชวนให้นักศึกษาใหม่ มีส่วนร่วมแสดงในบทเพลงนี้
ร่วมกัน และช่วงสุดท้ายเป็นการแสดงปิดงานด้วยการร้องเพลงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือส่งผู้บริหาร  
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ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ จะจัดส่งหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารทุกคณะเพ่ือเข้าร่วมงาน
ปฐมนิเทศฯ ดังกล่าว หลังจากผู้บริหารตอบรับแล้ว ทีมงาน KKU BAND จะจัดล าดับการร้องเพลงของผู้บริหาร 
และส่งตารางการฝึกซ้อมให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 และมีก าหนดการ
ซ้อมใหญใ่นวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 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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