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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่11/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่19 กรกฎาคม 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.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

4. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

5. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

6. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

8. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

10. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

11. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

12. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

13. ผศ.ภัทรวิทย พลพินิจ  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    

14. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

15. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

16. รศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร     

17. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

18. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

19. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

20. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

21. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

22. รศ.ทิพาพร กาญจนราช รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
23. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว 

24. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

25. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

26. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

28. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

29. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

30. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.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 

39. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

40. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

41. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

- ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. ผศ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท คณะแพทยศาสตร (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.2) 

2. รศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.3) 

3. รศ.สุรพล วรีะศิริ  ท่ีปรึกษาฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.3) 

 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

2. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.10 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 ผลการสรรหาคณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร 

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติแตงตั้งให รองศาสตราจารยบัณฑิตย เต็งเจริญสกุล 

พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ดํารงตําแหนงคณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 5581/2564 

ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564  เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบและปรบมอืแสดงความยนิด ี

 

1.2 เรื่องทีน่าํเสนอสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชมุ ครัง้ที ่7/2564 เมือ่วนัที ่7 

กรกฎาคม 2564 และมตทิีย่ังไมไดรบัการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่10/2564 

เมือ่วนัที ่28 มถิุนายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว จงึมีมติใหแกไข ดงันี ้

1. หนา 2 บรรทดัที ่7 แกไขตาํแหนง จากเดมิ “คณบดฝีายวชิาการ” แกไขเปน 

“คณบดวีทิยาลยับัณฑติศึกษาการจัดการ” 

2. หนา 19 แกไขหวัขอตาราง จากเดิม “จานวน” แกไขเปน “จาํนวน" 

และหลงัจากแกไขแลว ทีป่ระชมุมมีติรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

3.1 SDGs THE Impact Ranking & Rebound for Quality Growth  

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ไดพิจารณาเรื่อง SDGs 

THE Impact Ranking โดยท่ีประชุมไดมีมติรับทราบ และขอใหบรรจุเรื่องนี้เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมทุกครั้ง 



- 4 - 
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และในการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ไดพิจารณาเรื่อง การขับเคลื่อนการจัดอันดับ 

Times Higher Education Impact Ranking โดยท่ีประชุมไดมีมติรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานเรื่องดังกลาว

ของแตละกลุมสาขาวิชา และขอใหผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย นั้น ในการนี้ จึงขอใหแตละกลุมสาขาวิชาที่ไดมีการหารือ

ในเรื่องดังกลาวแลวไดนําเสนอขอมูลเพ่ือรายงานความคืบหนาดวย 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอตอท่ีประชุมวา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดทําขอมูลออกมาเปน 2 สวน คือสวนท่ีหนึ่งการ Map ขอมูลในโครงการท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการกับ SDG ตาง ๆ เปนอยางไร เพ่ือท่ีจะพิจารณาหาแนวทางวา SDG ใดเปน SDG สําคัญท่ีจะเปนทิศทาง

ในการสงขอมูล สําหรับปนี้โดยแยกออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีจะดําเนินการในปนี้ และสวนท่ีจะดําเนินการในปหนา

หรือปตอ ๆ ไป สําหรับสวนท่ีจะดําเนินการในปนี้กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได Map วามีคณะใด

มีโครงการวิจัยใดบางในสวนของปหนากลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําเปนโมเดลข้ึนมา 

เพ่ือท่ีจะเปนโมเดลในการพิจารณาวาในการดําเนินการในปหนาจะตองดําเนินการอยางไรบาง คณะแตละคณะ

ท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีแตกตางกันจะรวมดําเนินการอยางไรไดบาง โดยมีโมเดล ดังนี้ 

 
 

โดยโมเดลดังกลาวจะเปนโมเดลท่ีจะทํางานรวมกันของสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในปหนาเปนลักษณะโครงการท่ีดําเนินการรวมกันซ่ึงอาจจะเริ่มดําเนินการในปนี้และในระยะยาว 

โดยมีเปาหมายสําคัญคือ Sustainable Development Village ซ่ึงสวนใหญทุกคณะไดดําเนินการโครงการ U2T อยูแลว 

ก็จะนํามาคัดเลือกโครงการท่ีมีศักยภาพเพ่ือนํามาพัฒนาตอเนื่องใหเปน Sustainable Development Village 

โดยในความเชี่ยวชาญของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะพยายามผลักดัน SDG 1 No Poverty / 

SDG 4 Quality Education /  SDG 5 Gender Equality /  SDG 8 Decent Work and Economic Growth 

และ SDG 16 Peace and Justice Strong Instiutions ซ่ึงแตละคณะจะมีความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ดังนี้  
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1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีดาน Digital Marketing and Entrepreneurship  

2. คณะศึกษาศาสตร 1. ดาน Vocational Training Events 2. ดาน Education 

Outreach Activities Beyond Campus 

3. บัณฑิตวิทยาลัย ดาน Education Outreach Activities Beyond Campus 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดาน Community and Gender 

Empowerment 

5. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ดาน Local Start-Up Assistance 

6. คณะนิติศาสตร ดาน Business Law 

7. วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ดาน Locally Led Economic Development  

8. วิทยาลัยนานาชาติ ดาน International Business 

9. คณะศิลปกรรมศาสตร ดาน Cultural Based and Creative Economy 

10. คณะเศรษฐศาสตร ดาน Community Finance and Economics 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทํา Mapping โครงการวิจัยกับ SDG ตาง ๆ  

วาแตละคณะมีโครงการวิจัยใดบางท้ังท่ีเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว หรือ 

โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวแตอยูระหวางนําเสนอเพื่อตีพิมพผลงาน โดยจะพิจารณาวาแตละโครงการ

มีรายละเอียดอยางไรและสามารถท่ีจะผลักดัน SDG ใดไดบาง ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพรวมวาถามหาวิทยาลัยสง

ขอมูลภายในปนี้ก็จะไดเห็นวาจะมีขอมูลจากคณะใดท่ีจะสนับสนุนขอมูลเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของ SDG 

โดยเฉพาะในสวนของงานวิจัย ท้ังนี้ เม่ือรวบรวมทุกคณะเรียบรอยแลวจะสงขอมูลใหรองอธิการบดีฝายบริหาร

เพ่ือนําขอมูลไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป สําหรับการดําเนินการของแตละคณะก็จะไปใหขอมูลกับ

บุคลากรในคณะวากําลังดําเนินการอะไรบางและสําหรับผูใดท่ีมีงานตีพิมพคณะก็พยายามใหขอมูลในเรื่องของ 

Keyword ตาง ๆ ท่ีจะคนเจอในระบบงานวิจยั 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดมีการหารือในกลุมโดยการนําโครงการในคณะมาวิเคราะหและพิจารณาวา SDG ใดท่ีมีความสําคัญและจะผลักดันได 

ท้ังนี้มีความคิดเห็นวาสอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัยท่ีไดนําเสนอวา หากมหาวิทยาลัยจะใชงบประมาณเพ่ือ

ผลักดันใหมหาวิทยาลัยมี SDG มหาวิทยาลัยจะใชงบประมาณนอยทันที เพราะวาเปนงบประมาณรายจายอยางเดียว

แตหากมหาวิทยาลัยเห็นวาเปนโครงการท่ีดําเนินการแลวจะมีชื่อเสียงแลวทําใหคนพึงพอใจแลวชวยสนับสนุน

โดยการบริจาค เชน Crowdfunding ซ่ึงก็จะเปนรูปแบบหนึ่งหากมหาวิทยาลัยต้ังเปาหมายไวภายใต SDG ท้ังหมด 

ตอไปในอนาคตอีก 1 ป มหาวิทยาลัยจะตองหาเงินบริจาคไมวาจากศิษยเกา , Crowdfunding หรือโครงการตาง ๆ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรับงบประมาณมา เชน ภายใต SDG หนึ่งจะลงทุนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในดานการ

ชวยเหลือสังคม มีงานวิจัยใดท่ีเก่ียวของกับชวยเหลือสังคมบาง การกระตุนการรับจากศิษยเกาใหกระจายภาพพจน

ไปสูสังคมเปนอยางไร เนื่องจากวาในอนาคตมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัย

วาคืออะไร เพราะวางบประมาณของภาครัฐจะลดลงอยูแลว หากมหาวิทยาลัยนําสิ่งท่ีคณะรูอยูแลวและนํามา

ประกอบภาพมหาวิทยาลัยอาจจะเห็นในลักษณะของแผนรายไดในอนาคต 
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กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี ไดมีการหารือและกําหนดกรอบรวมกันโดยมีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 1. ปจจุบันคณะดําเนินการ

อะไรบางท่ีสัมพันธกับ SDG 2. การใหขอมูลกับทางมหาวิทยาลัยวาในแตละ SDG มีขอมูลแตละคณะอยางไรบาง

ซ่ึงไดมีการหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายบริหารเรียบรอยแลว 3. แผนในอนาคตวาแตละคณะจะมีแผน

ดําเนินการอยางไรบางในแตละ SDG 4. โครงการท่ีจะนํามา Shape Up ตอเนื่องจาก Going Beyond the 

Cocoon of KKU ในสวนของนอกจากตัวชี้วัดแตละตัวของ 17 SDGs ท่ีทางมหาวิทยาลัยไดโฟกัสก็คือ SDG 1 

/ 4 และ 8 นั้น กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีไดเพิ่ม SDG 7 Affordable and Clean Energy 

โดยคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับเปนผูรับผิดชอบหลัก และ SDG ท่ีจะรวมดําเนินการกับคณะอ่ืน ๆ  ท่ีมีความคาบเก่ียวกัน

คือ SDG 11 Sustainable Cities and Communities โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรจะรับผิดชอบรวมกับ

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน SDG 14 Life Below Water และ SDG 15 Life on Land จะรวมดําเนินการกับ

ฝายโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนตัวชี้วัดในลักษณะขอมูลเชิงปริมาณที่นําไปใชในการประเมิน

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยได  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา SDG 1 บางโครงการท่ี

จะดําเนินการตอในอนาคตนั้น คณะเกษตรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และหลายคณะท่ีดําเนินการ

เก่ียวกับโรคลัมป สกิน โดยไดใชตนทุนจากของการท่ีมีคนอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันมีคณะทํางานท่ีจะขอทุน

สนับสนุนประมาณ 5 ลานบาท เพ่ือจะนํามาขยายผลตอไปและจะทําใหเรื่องดังกลาวมีความยั่งยืนดวย 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดขอหารือวา หากกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรมีความประสงคท่ีจะดําเนินการโครงการ สามารถท่ีจะดําเนินการขออนุมัติโครงการและขอ

งบประมาณสนับสนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยไดหรือไม และกรณีโครงการวิจัยท่ีมีความคาบเก่ียวกับคณะ

กลุมสาขาวิชาอ่ืนสามารถดําเนินการเปนโครงการรวมกันไดหรือไม 

ประธานกรรมการ ไดขอใหผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิเคราะหขอมูล

วาเกณฑการใหคะแนนแตละ SDG และขอมูลจากการวิเคราะหของแตละคณะท่ีมีโครงการตาง ๆ นั้น ตรงกับ

เกณฑการใหคะแนนของแตละ SDG มากนอยเพียงใด 

นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา จากขอมูลท่ีหลายคณะสงมาจะมีประเด็นท่ียังไมตรง คือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับ SDG ซ่ึงปจจุบันได Keyword จากรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเริ่มมีการ Mapping งานวิจัย สวนของโครงการอ่ืน ๆ จะมีตรงบางในบางสวน 

ท่ีนากังวลคืองานวิจัยในบางเรื่อง 

ประธานกรรมการ มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. เกณฑในแตละ SGD อาจมีการคาบเก่ียวกันไดในแตละกลุมสาขาวิชา ดังนั้น การดําเนินการ

อาจเปนการรวมดําเนินการกับคณะอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกกลุมสาขาวิชาได 
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2. มอบหมายใหผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการวิเคราะหวา

แตละกลุมสาขาวิชาท่ีไดเลือกโฟกัสแตละ SDG นั้น แตละ SDG มีเกณฑการใหคะแนนอยางไร และท่ีคณะตาง ๆ 

ไดดําเนินการนั้นตรงกับเกณฑการใหคะแนนแตละ SDG หรือไม 

3. คณะท่ีนําผลงานของโครงการ U2T หรือ ผลงานท่ีคณะดําเนินการอยูแลวมาวิเคราะหนั้น 

เม่ือท้ัง 3 กลุมสาขาวิชาดําเนินการเรียบรอยแลว ขอใหมีการจัดสัมมนาเพ่ือพิจารณาในภาพรวมวามหาวิทยาลัย

จะเลือก SDG ใดบาง ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหวามีศักยภาพมากนอยเพียงใด และลําดับความสําคัญอยางไรบาง 

ท้ังนี้ มอบหมายใหผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดสัมมนาดังกลาวดวย 

4. ในการประชุมครั้งตอไปขอใหบรรจุเรื่อง แนวความคิด Crowdfunding ของคณะเศรษฐศาสตรดวย 

มต ิที่ประชุมรับทราบการรายงานความกาวหนาการดําเนนิงานเรื่อง SDGs THE Impact 

Ranking & Rebound for Quality Growth ของแตละกลุมสาขาวิชา และมอบหมายใหผูอํานวยการกองพัฒนา

คุณภาพการศึกษารับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประธานกรรมการไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

ประธานกรรมการ ไดขอใหนาํเสนอระเบยีบวาระที ่5.3 เรือ่ง โครงการ MEDmind 

ของคณะแพทยศาสตร กอนพจิารณาระเบียบวาระที ่4.1  

 

ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 

5.3  โครงการ MEDmind ของคณะแพทยศาสตร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา โครงการ MEDmind เปนโครงการท่ีเก่ียวของ

กับการดูแลนักศึกษา เรื่องของภาวะเครียด ภาวะซึมเศราของนักศึกษาท่ัวโลกไมใชเฉพาะของประเทศไทยหรือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนปญหาใหญและมหาวิทยาลัยยังไมไดมีวิธีการท่ีจะจัดการอยางเปนรูปธรรม โดยท่ี

ผานมามหาวิทยาลัยขอนแกนในแตละปจะมีนักศึกษาท่ีฆาตัวตาย ภาวะเครียด ภาวะซึมเศรา และเม่ือสอบถาม

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จะพบวามีนักศึกษาจํานวนมากท่ีเขาปรึกษาท่ีภาควิชาจิตเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร แตอาจจะมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ไปปรึกษาจิตแพทยที่อยูนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร 

จึงเห็นเรื่องดังกลาวเปนวาระสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะแพทยศาสตร ไดจัดทําโครงการ 

MEDmind ซ่ึงถือวาเปน Best Practice จึงอยากใหทุกทานไดรับทราบวาคณะแพทยศาสตร มีแนวคิดอยางไร 

และไดดําเนินการอยางไรแลวบาง  

รองศาสตราจารยกมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

เสนอตอท่ีประชุมวา เด็กในยุค Gen Z ก็จะอยูกับคอมพิวเตอรในขณะเดียวกันการทํากิจกรรมตาง ๆ ก็จะลด

นอยลง และทักษะในการที่จะตอสูกับปญหาตาง ๆ ก็ยังไมสามารถที่จะจัดการไดเมื่อเทียบกับคนรุนกอน 

ในปจจุบันเริ่มพบวา คนยุค Baby Boomer Generation เริ่มไมคอยพอใจเด็กยุค Gen Z และเห็นวาเด็กกลุม

ดังกลาวจะสามารถอยูรวมกับสังคมในดานตาง ๆ ไดหรือไม ซ่ึงจะทําใหเห็นวาในยุคปจจุบันจะมีปญหาและ

มีชองวางในดานตาง ๆ  เชน ในชั้นเรียนจะพบวามีเด็กหลังหองท่ีไมสนใจการเรียน ในขณะเดียวกันผูสอน

ก็พยายามใหเด็กรับเนื้อหาการเรียนใหไดมากท่ีสุด โดยไมไดคํานึงวาเด็กจะสามารถรับขอมูลไดมากนอยเพียงใด 
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การรับรูแตละคนมีความแตกตางกัน ขอจํากัดในดานทรัพยากรทางการศึกษา ผลการเรียนไมเปนไปตามท่ี

คาดหวังทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ภาวะเครียด ภาวะซึมเศรา ทําใหเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม

ดานทางสุขภาพท่ีย่ําแย เปนตน ปญหาท่ีทางฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร พบคือ เด็กสวนใหญเม่ือเริ่มมี

อาการผิดปกติทางดานจิตใจ ฝายวิชาการจะสงไปพบอาจารยภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โดยอาจารย

ภาควิชาจิตเวชศาสตรก็จะเห็นวาขอมูลท้ังหมดเปนความลับ ซ่ึงฝายวิชาการอยากไดขอมูลเพ่ือนํามาชวยเหลือ

นักศึกษาเพ่ือท่ีจะทํางานรวมกันระหวางครูประจําชั้น อาจารยท่ีปรึกษา ฝายวิชาการ และทีมบริหาร เพียงแตวา

ยังมีชองวางและไมสามารถเขาถึงขอมูลในเชิงลึกได คณะแพทยศาสตร ไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนักศึกษา MEDMIND KKU ข้ึน โดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 
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รองศาสตราจารยสุรพล วีระศิริ ท่ีปรึกษาฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชุม 

ดังนี้ 

สถานการณจริง 

• ประมาณรอยละ 3 ของนักศึกษาแพทย (ประมาณปละ 50 คน) มาใชบริการท่ี

หองตรวจจิตเวช 

• จํานวนหนึ่งสามารถปองกันการปวยท่ีรุนแรงได 

แนวคิด 

• Early Detection, Early Management 

• เครือขาย เชน ฝายวิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษา ครูประจําชั้น อาจารยท่ีปรึกษา

และการมีสวนรวม โดยมีตัวแทนของนักศึกษา รวมถึงแนวคิดเพ่ือนชวยเพ่ือน 
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การดําเนินงาน แบงออกเปน 4 มิต ิ

1. Wellness center (การใหคําปรึกษา) 

2. การจัดการเฉพาะเรื่อง 

3. บูรณาการกับการเรียนการสอน 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การประชาสัมพันธไปยังกลุมนักศึกษา 
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การจัดการเฉพาะเรื่อง 

• กรณีตกตั้งแต 3 รายวิชาข้ึนไป 

• กรณีสอบไมผาน NL หลายครั้ง 

• กรณีลาออก/ยายคณะ 

• กรณีเรียนนานมากกวาปกติ 

• หารือรวม : ฝายวิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษา ครูประจําชั้น ผูปกครอง นักศึกษา 

 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

• เปดรายวิชา MD 530 207 : “การจัดการชีวิต” (Life management) ซ่ึงเปน

รายวิชาท่ีทุกคณะและทุกชั้นปสามารถเรียนได โดยมีหัวขอการเรียนการสอน ดังนี้ 

1)  ผูกใจคนไวใกลตัว กริยาท่ีชวนใหคนพอใจ 

2)  การสรางมิตรภาพ การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

3)  การสื่อสารอยางสรางสรรค 

4)  การจัดการตนเองและการบริหารเวลา 

5)  ชีวิตไมไดมีแตเรื่องเรียน 

6)  กิจกรรมนอกหลักสูตรกับการพัฒนาตนเอง 

7)  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน 

8)  การดูแลรักษาสุขภาพใจ 
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 9) การจัดการความเครียด 

10) การรับมือกับความผิดหวัง 

11) การรับมือกับสถานการณการถูกตําหนิและวิพากษวิจารณ 

12) ภาวะหมดไฟ 

13) โรคซึมเศรา: เรียนรูและจัดการ 

14)  เรียนรูการใหคําปรึกษา 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

• พัฒนาอาจารย/บุคลากรผูใหการปรึกษา 

• อบรมครูประจําชั้น/อาจารยท่ีปรึกษา   

• e-learning ชุดการใหคําปรึกษา (ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการจัดทํา) 

ผลลัพธ 
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ความยั่งยืน 

• นโยบาย 

• ผูรับผิดชอบ 

• สถานท่ี 

• การสนับสนุน 



- 15 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานกรรมการ ไดสอบถามวา หากมีนักจิตวิทยาคลินิกประจําแตละคณะ 

นักจิตวิทยาคลินิกจะมีบทบาทชวยในการดําเนินการในการทํา Early Detection, Early Management 

ไดอยางไรบาง 
รองศาสตราจารยสุรพล วีระศิริ ท่ีปรึกษาฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ไดตอบขอ

ซักถามวา ในเชิงวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาใหคําปรึกษาจะทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษา 

แนะนํา หรือใหการบําบัดทางจิต ซ่ึงจะมีกระบวนการในการพูดคุยกับนักศึกษา และชวยใหนักศึกษาเขาใจ

ความรูสึกหรือความคิดของตนเองและชวยในการจัดการปญหานั้น ๆ  
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ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ดวยบุคลากรยังขาดความรูในเรื่องนี้ควรมีการอบรมเพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

เชน ครูประจําชั้น อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือชวยในการดูแลใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษากอนท่ีจะสงตอให

ทางภาควิชาจิตเวชศาสตรตอไป 

2. ดวยปจจุบันนักศึกษาเรียนออนไลนและไมไดเขาคณะ หรือบางคณะท่ีมีขอจํากัด

ดานพ้ืนท่ีซ่ึงนักศึกษาอาจจะไมสะดวกในการเขารับการปรึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการขยายผลจาก

คณะแพทยศาสตรโดยดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดหาสถานท่ีเฉพาะเพ่ือความเปนสวนตัว

และการเขาถึงไดงาย เพ่ือรองรับนักศึกษาจากทุกคณะ  

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ตามที่คณะแพทยศาสตร 

ไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษา MEDMIND KKU ซ่ึงถือวาเปน Best Practice และ

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว จึงตองการใหเรื่องนี้เปนวาระสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในสวนของการดูแลนักศึกษา ซ่ึงเปนโครงการริเริ่มสรางสรรคและตองการใหทุกคณะไดนําเรื่องนี้ไปพิจารณา

เพ่ือชวยในการแกไขปญหาดังกลาวรวมกันดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา 

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดมีการจัดเตรียมสถานท่ีไวแลวแตยังขาดนักจิตวิทยาท่ีมีความสามารถใน

การใหคําปรึกษา 

รองศาสตราจารยกมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ดวยสถานการณโควิด-19 ในปจจุบันก็ไดมีการปรับระบบการใหคําปรึกษา

ผานระบบ Tele-consultation ซ่ึงพบวาขอดี นักศึกษาไมตองมายังสถานท่ีใหคําปรึกษาและยังทําใหนักศึกษา

รูสึกถึงความเปนสวนตัวดวย หากมหาวิทยาลัยจัดทําระบบ Tele-consultation ก็จะสามารถแกปญหาดาน

สถานท่ีได และคณะแพทยศาสตรกําลังพัฒนาระบบ Monitoring หากมีนักจิตวิทยาแลวก็จะใหนักจิตวิทยา

ดําเนินการในเรื่องนี้ดวย ซ่ึงเดิมนั้นคณะแพทยศาสตรไดใหนักศึกษาทําแบบทดสอบสุขภาพจิตกอนเขาศึกษา

คณะแพทยศาสตร ซ่ึงอาจทําใหไดขอมูลท่ีไมเปนขอเท็จจริง จึงมีความเห็นวาจะนําแบบทดสอบเหลานี้มา 

Monitoring ในแตละชั้นป เพ่ือวิเคราะหแนวโนมของนักศึกษาตอไป 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ระบบ Tele-consultation 

หรือ ระบบ Telemedicine เปนระบบท่ีมีความนาสนใจซ่ึงจะทําใหประหยัดพ้ืนท่ีและไดผลท่ีดี ดังนั้น ในวันนี้

ไดเรียนรูและเห็นวาในภาพรวมจะแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หากคณะใดให

ความสําคัญอาจนําตัวอยางโครงการของคณะแพทยศาสตรไปพิจารณาวาคณะจะดําเนินการอยางไรไดบาง 

เชน การปรับบทบาทของนักวิชาการศึกษา เปนนักจิตวิทยา หากมีตําแหนงนักจิตวิทยาก็จะตองมีการเรียน

หรืออบรมใหเปนนักจิตวิทยาคลินิกตอไป แตสําหรับจิตแพทยนั้นจะเปนการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 

จึงขอใหฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไปพิจารณาหาแนวทางในระดับมหาวิทยาลัย และจะ

ดําเนินการรวมกับระดับคณะอยางไรบาง 

มต ิที่ประชุมรับทราบโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักศึกษา MEDMIND KKU 

ของคณะแพทยศาสตร และขอขอบคุณ รองศาสตราจารยสุรพล วีระศิร ิที่ปรึกษาฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร 

และรองศาสตราจารยกมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ที่สละเวลาและใหขอมูล

อันเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
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ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการจริยธรรมในการดําเนินการวิจัยและการเผยแพร

ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณ ฑิตศึกษา เสนอตอ ท่ีประชุมวา ตามคําสั่ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2620/2562 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในการ

ดําเนินการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัย นั้น เนื่องจากคณะกรรมการดังกลาวไดหมด

วาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย

ตามขอ 6 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 613/2559) ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แนว

ปฏิบัติการพิจารณาเรื่องรองเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดําเนินการวิจัยและการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการและผลงานวิจัย ซ่ึงกําหนดไววา ใหมีคณะกรรมการจริยธรรมในการดําเนินการวิจัยและการเผยแพร

ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนท่ีปรึกษา 

(2) ผูทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เปนประธาน 

ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

(3) ผูทรงคุณวฒุภิายในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน เปนกรรมการ 

(4) ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการที่ไดมาตาม (3) ใหอธิการบดีเลือกโดยผานความเห็นชอบที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการนี้ กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมในการดําเนินการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากอธิการบดีเรียบรอยแลว ตามขอ 6 (3) จํานวน 7 คน ดังนี้ 

1. ศาสตราจารยธิดารัตน บุญมาศ 

2. ศาสตราจารยผิวพรรณ มาลีวงษ 

3. ศาสตราจารยกัลปพฤกษ ผิวทองงาม 

4. รองศาสตราจารยกนกวรรณ จารกํุาจร 

5. รองศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ 

6. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพา วองไว 

7. นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการจริยธรรมในการ

ดําเนินการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ตามขอ 6 

(3) จํานวน 7 คน 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหบุคคลดังตอไปนี้รวมเปนกรรมการ
จริยธรรมในการดําเนินการวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย ตามขอ 6 (3) จํานวน 7 คน ตามที่เสนอ ดังนี ้

1. ศาสตราจารยธดิารัตน บญุมาศ 
2. ศาสตราจารยผวิพรรณ มาลวีงษ 
3. ศาสตราจารยกลัปพฤกษ ผวิทองงาม 
4. รองศาสตราจารยกนกวรรณ จารุกาํจร 
5. รองศาสตราจารยวนดิา แกนอากาศ 
6. ผูชวยศาสตราจารยพรรณทิพา วองไว 
7. นางจริาภรณ เหลอืงไพรนิทร 
 

4.2 ขออนุมัติจัดตั้ง KKU Academy สํานักงานอธิการบดี 
ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา KKU Academy ไดมีการหารือในการสัมมนา

จัดทําแผน โดย KKU Academy จะเปนการดําเนินการรวมกัน 3 ฝาย คือ ฝายการตางประเทศ ฝายการศึกษาฯ 
และฝายดิจิทัล โดยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการตางประเทศเปนหัวหนาคณะทํางานและมี
คณะกรรมการท่ีดําเนินการในเรื่องดังกลาวดวย ซ่ึงไดเชิญคณะตาง ๆ โดยเฉพาะคณะท่ีมี Production House 
และศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนรวมเปนคณะกรรมการดวย โดยไดมีการสรรหาผูท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือจะมาเปนผูนํ าKKU Academy โดยได  ผูชวยศาสตราจารยภัทรวุฒิ  วัฒนศัพท คณะ
แพทยศาสตร ซ่ึงเปนผูท่ีมีความสนใจเรื่องการศึกษา เปนนักดนตรี เปนแพทยทางดานโสต ศอ นาสิกวิทยา และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานบริหารการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร ในการนี้  จึงขอให  ผูชวย
ศาสตราจารยภัทรวุฒิ วัฒนศัพท ไดนําเสนอ KKU Academy ตอท่ีประชุม 

ผูชวยศาสตราจารยภัทรวุฒิ วัฒนศัพท คณะแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา KKU 

Academy เปนการดําเนินการตามนโยบายในจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม โดยแผนการดําเนินงานในเบื้องตน

จะเปนการสรางความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญระดับโลก และไดมีผูรวมดําเนินงาน วัตถุประสงคการจัดต้ัง และ

รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
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วัตถุประสงคการจัดตั้ง KKU Academy 

(1) Online Learning 

สรางแหลงเรียนรูออนไลนท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

และตอบสนองนโยบาย Educational Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(2) Research and Development 

พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีขับเคลื่อนดวยฐานขอมูล การวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเรียนรูผานรูปแบบเฉพาะตัว 

(3) Connect to the World 

เชื่อมโยงความเปนเลิศและประสบการณทางวิชาการของกับผูเชี่ยวชาญในระดับประเทศและระดับโลก 

เพ่ือตอบโจทยความตองการของสังคม 

วสิยัทัศนหนวยงาน 

KKU Academy เปนสถาบันแหงการเรียนรูแบบออนไลนท่ีครบวงจร เพ่ือเชื่อมโลกสูการเรียนรูท่ีเปนเลิศ 

(Connecting the World for Mastery Learning)  
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โครงสรางหนวยงานของมหาวทิยาลยัขอนแกน 

  โดย KKU Academy เปนหนวยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  

สังกัด สํานักงานอธิการบดี 

 
 

โครงสรางของ KKU Academy 
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รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ทาง

มหาวิทยาลัยไดมีการติดตอกับ HarvardX กอนท่ีจะมีการเริ่มโครงการ KKU Academy โดยไดมีการหารือวา

โดยปกติแลว 1 หลักสูตรใชระยะเวลาเทาใดกวาจะไดเปนหลักสูตร ซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 1 ป จึงขอแจงวา

หากคณะใดท่ีมีความประสงคท่ีจะดําเนินการหลักสูตรรวมกับ KKU Academy ขอใหเริ่มดําเนินการและติดตอ

ผูชวยศาสตราจารยภัทรวุฒิ วัฒนศัพท เนื่องจากอาจจะตองใชระยะเวลาในการวางแผนรวมกัน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติจัดตั้ง KKU Academy 

สํานักงานอธิการบดี 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. การเสนอหลักสูตร หากนําหลักสูตรใหมท้ังหมดซ่ึงเปนการเปดตลาดท่ีมีความ

เฉพาะกลุมและยังเปนตลาดท่ีมหาวิทยาลัยยังไมคุนชิน แตหากตองการใหเปนท่ีตองการจะนําเอาวิชาใน

หลักสูตรเดิมและเปนวิชาท่ีแตละคณะมีอยูแลวและเปนท่ีตองการสูงดวย 
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2. ควรมีการทํา Subscription Based Model ดวย โดยในชวงแรกอาจจะไมเก็บ
คาใชจาย แตตอไปอาจจะตองมีคาใชจาย 

3. การเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในรูปแบบออนไลนไมใชเฉพาะ Product House เทานั้น
ท่ีเขามาเก่ียวของจะตองมีการเรียนรูจากแบบฝกหัด ดังนั้น จะตองมีผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาท่ีจะเขามา
อธิบายวิธีการ Detect วานักศึกษายังขาดในดานใดบาง 

4. บางหลักสูตรอาจมีความซํ้าซอนกันบางคณะท่ีมีอยูแลวจะเปนการแยงลูกคากัน
หรือไม  

5. มีความกังวลดานบุคลากรท้ังบุคลากรสายผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
จะตองรวมกันในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของ KKU Academy 

6. ขอความ “Connecting the World for Mastery Learning” อาจพิจารณา
ปรับใชคําท่ีสื่อความหมายใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากจะใชสื่อสารในวงกวาง 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดสอบถามวา KKU Academy จะมีชื่อภาษาไทยหรือไม
และในการจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร จะมีการแบงเปน กอง สถาบัน หรือศูนย กรณีของ 
KKU Academy จะกําหนดใหเปนประเภทใด เนื่องจากจะตองจัดทําประกาศจัดตั้งหนวยงานตอไป 

ประธานกรรมการ ไดตอบขอซักถามวา KKU Academy ขอใหใชภาษาไทยทับศัพท 
ภาษาอังกฤษ และกําหนดให KKU Academy เปนหนวยงานในระดับ สถาบัน KKU Academy 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การขอจัดตั้งสถาบัน KKU 
Academy สํานักงานอธิการบดี  

 
4.3 ขอเรียกรองของนักศึกษาเพื่อใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือจากสถานการณโควิด-19 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ี
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
ไดพิจารณาเรื่อง การชวยเหลือนักศึกษาในสถานการณโควิด-19 ประจําปการศึกษา 2564 โดยท่ีประชุมไดมีมติ
เห็นชอบมาตรการการชวยเหลือ ดังนี้ 
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โดยเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ไดมีกลุมนักศึกษามายื่นขอเรียกรองในการ

เยียวยาคาธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษามีคําเรียกรอง ดังนี้ “ใหชวยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนดวย

การเพ่ิมมาตรการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา เปนจํานวนรอยละ 30 จากจํานวนเต็มของคาธรรมเนียม

การศึกษา เพื่อชวยนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาในการดํารงชีพในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําแบบนี้” 

ซ่ึงขอเรียกรองดังกลาวมีนักศึกษาท่ียื่นความประสงคในการขอคืนคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวนรวมท้ังสิ้น 

11,765 คน 

ตอมาเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 สภานักศึกษาและองคการนักศึกษา ไดยื่นหนังสือ

ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอัตราการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา โดยขอใหเพ่ิมอัตราการคืน

คาธรรมเนียมการศึกษามากกวารอยละ 10 ในการนี้ ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จึงขอเสนอตอ

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาขอเรียกรองของนักศึกษา 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยจะสงรายชื ่อ

นักศึกษาที่ยื่นความประสงคในการขอคืนคาธรรมเนียมการศึกษาไปยังคณะ เพ่ือท่ีคณะจะไดนําไปเปนขอมูลใน

การพิจารณาในการใหทุนตาง ๆ ท้ังนี้ ในขอเรียกรองของท้ัง 2 กลุม นอกจากการคืนคาธรรมเนียมแลวยังมีขอ

เรียกรองเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตอไป เชน คูปองอาหารกลางวัน การจัดหาวัคซีนใหเพียงพอ

รวมถึงวัคซีนทางเลือกดวย ซิมการด การผัดชําระคาธรรมเนียมการศึกษามากกวา 1 ป และการผอน

คาธรรมเนียมการศึกษามากกวา 3 งวด โดยฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธเห็นวาควรนําเรื ่อง

ดังกลาวแจงตอที่ประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาวาควรมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัย

ไดมีมติและดําเนินการไปแลวหรือไมอยางไร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีซิมการดท่ีจะสนับสนุนใหนักศึกษา แตมีขอจํากัดในการรับซิมการด

ซ่ึงจะตองมาเซ็นรับซิมการดดวยตนเอง ซ่ึงนักศึกษาไมสามารถมารับไดดวยตนเอง อีกท้ังอายุการใชงานก็มี

เวลาจํากัดดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนในเรื่องดังกลาว 

และเห็นวานักศึกษามีเครือขายโทรศัพทท่ีแตกตางกันจึงควรสนับสนุนเปนทุนเพ่ือการเรียนออนไลน จํานวน 

1,000 บาท ใหนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นป ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ฝายดิจิทัลไดมีการสํารวจ

ความตองการซ่ึงก็มีความจํากัดคือ นักศึกษาใชแพ็กเกจท่ีแตกตางกัน เครือขายตางกัน บางคนใชอินเทอรเน็ตบาน 

อยางไรก็ตามคายมือถือ 2 คาย คือ AIS  และ True ไดมีแพ็กเกจสําหรับเรียนออนไลน คือ 400 บาท ตอ 3 เดือน 

และไมจํากัดการใชงานอินเทอรเน็ต ฝายดิจิทัลจึงหาแนวทางดําเนินโดยมีวิธีดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยจัดซ้ือให

นักศึกษาซ่ึงจะมีความยุงยากในการจัดซ้ือ 2. ใหนักศึกษาซ้ือซิมการดในแพ็กเกจราคา 400 บาท ตอ 3 เดือน 

ดวยตนเอง (ซ้ือไดเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้น) 3. การสนับสนุนเปนเงินและระบใุหชัดเจนวา

สําหรับเปนคาอินเทอรเน็ตโดยสนับสนุนเทากับราคาแพ็กเกจ ท้ังนี้ จะมีการวิเคราะหขอดี - ขอเสียของแตละ

วิธีตอไป 
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คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีฝายดิจิทัลไดมีการรวบรวมรายชื่อ 

ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีนโยบายท่ีจะเสนอลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 50 

โดยท่ีภาครัฐสนับสนุนรอยละ 60 และมหาวิทยาลัยสนับสนุนรอยละ 40 ซ่ึงรอยละ 40 ของรอยละ 50 รวมเปน

รอยละ 20 ของคาธรรมเนียมการศึกษา หากมหาวิทยาลัยมีขอตกลงกับ ทปอ.วาถารัฐบาลมีนโยบายและ

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนนโยบายนี้เทากับวา มหาวิทยาลัยมีขอตกลงท่ีรอยละ 20 จึงเห็นวาควรพิจารณา

อัตรารอยละสวนลดดังกลาวดวยความรอบคอบอีกครั้ง 

ประธานกรรมการ ไดขอใหนําระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง ขอมูลคาธรรมเนียมการศึกษา

มารวมหารือในระเบียบวาระท่ี 4.3 ดวย และไดเสนอตอท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 เลขาธิการ

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีหนังสือถึงอธิการบดีทุกแหง โดยไดแจงวานายกรัฐมนตรีได

ประกาศนโยบาย 3.1 เรื่อง มาตรการชวยเหลือนักศึกษา แตมิไดระบุรายละเอียดวาจะมีการชวยเหลือในดานใด

และอยางไร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) จึงไดเชิญ

ประธาน ทปอ. 4 ประธาน คือ ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประธานท่ีประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.

มทร.) และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) เพ่ือรวมหารือ โดย รมว.อว. ไดมี

แนวคิดวา ใหมหาวิทยาลัยลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 50 ซ่ึงทาง ทปอ.เห็นวาอีกรอยละ 50 อาจจะ

กระทบตอคุณภาพดานตาง ๆ ได รมว.อว. จึงเห็นวาในรอยละ 50 นั้น จะเสนอใหรัฐบาลอุดหนุนรอยละ 60 

ซ่ึงก็คือรอยละ 30 ของรอยละ 50 และใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนรอยละ 20 ซ่ึงจะหมายถึงวา คาธรรมเนียม

การศึกษามหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบอุดหนุนใหมหาวิทยาลัยรอยละ 30 

ซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยรับรูรายไดเพียงรอยละ 80 และจะทําใหงบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยหายไปรอยละ 20 

ท้ังนี้ นโยบายดังกลาวเปนนโยบายของรัฐมนตรีซ่ึงจะตองรอเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพิจารณากอน  

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มีความเห็นวา หากมหาวิทยาลัยอนุญาตใหคณะสามารถ

นําเงินจากกองทุนสํารองสะสมของคณะมาใชได คณะเศรษฐศาสตรยินดีท่ีจะใหมีการคืนหรือลดคาธรรมเนียม

การศึกษารอยละ 20 

2. คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มีความเห็นวา ดวยวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน

เปนสวนงานท่ีตองพ่ึงพารายไดตนเอง หากจะตองมีการคืนคาธรรมเนียมการศึกษามากกวาเดิมอาจจะสงผลกระทบ

ดานทางการเงินของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ินได 

3. หากมีการคืนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษาคณะจะตองไปปรับงบประมาณ

รายจายใหสมดุลกับงบประมาณรายรับ และอาจจะตองใชเงินจากกองทุนสํารองสะสมของคณะดวย 

4. กรณีคณะท่ีมีขนาดเล็กและมีรายไดไมมากนัก หากมีการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

มากกวารอยละ 10 จะสงผลกระทบตอคณะได อีกท้ัง คณะยังมีการใหทุนตาง ๆ การจางงาน และเม่ือรวมแลว

เปนการสนับสนุนมากกวารอยละ 10 ดวยนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาขอเรียกรองของนักศึกษาใน

บางสวนและสนับสนุนเพ่ิมเติมในบางสวน แตหากนโยบายของมหาวิทยาลัยเห็นวาการลดคาธรรมเนียมการศึกษา

จะเปนการตอบโจทยของนักศึกษา สวนการบริหารจัดการภายในในเรื่องการใหทุน หรือการจางงานในเปนการ

บริหารจัดการภายในคณะไดนั้นก็อาจจะสามารถดําเนินการได 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2564 ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรียบรอยแลว 

5. หากครม.มีมติใหมหาวิทยาลัยลดคาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาใหคณะสามารถใชเงินจากกองทุนสํารองสะสมของคณะเพ่ือนํามาใชเปนงบดําเนินการดวย 

6. หากกําหนดทิศทางและมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ีชัดเจนแลว ควรมีการจัด
ประชุมหารือเรื่องดังกลาวอีกครั้ง เนื่องจากเปนเรื่องใหญท่ีควรพิจารณารวมกันอยางรอบคอบตอไป 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา หากมีการลด
คาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 20 คณะท่ีจะมีปญหา คือ 4 คณะท่ีเปนหนวยงานในกํากับเดิม เนื่องจากมี
แหลงรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 90 เพียงแตวาคณะสามารถบริหารจัดการทุนสํารองสะสมของคณะ
และการเงินของคณะไดเองอยูแลว สําหรับคณะอ่ืน ๆ ท่ีมีแหลงรายไดจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของคณะ 
คณะท่ีจะไดรับผลกระทบ คือ คณะท่ีมีแหลงรายไดจากเงินรายไดท่ีมาจากคาธรรมเนียมการศึกษาเปนหลัก 
จํานวน 7 คณะ ซ่ึงจะทําใหมีรายไดลดลงประมาณรอยละ 6  และสําหรับการขออนุมัติใชเงินกองทุนสํารองสะสม
ของคณะเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตดิังนี้ 
1. ขอรองเรยีนของนกัศึกษาเพื่อใหมหาวทิยาลยัชวยเหลือจากสถานการณโควิด 19  

ที่ประชุมพิจารณาแลว จงึมมีตดิงันี ้
1) ทีป่ระชุมมีมตยิืนยันมาตรการการคืนคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 10 เชนเดิม  

ทั้งนี้ สําหรับคณะที่มีความพรอมสามารถเพิ่มการชวยเหลือนักศึกษาในดานอื่น ๆ เพิ่มเติมได 
2) เรื่องซิมการด มหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนโดยจะพิจารณาแนวทางที่มี

ความเหมาะสมตอไป 
3) เรื่องทนุตาง ๆ  เชน การกระจายทุนตาง ๆ  ทุนอาหารกลางวัน ฝายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธจะพิจารณาดําเนินการตอไป 
4) เรื่องวัคซีน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตอบขอเรียกรองของนักศึกษาตอไป 

2. นโยบายรัฐบาลเรื่องมาตรการชวยเหลือนักศึกษา 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

เมื่อมีมติคณะรัฐมนตร ี(ครม.) ที่ชัดเจนแลว 
 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 5878/2560 
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไดแตงตั้ง ศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง ใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2561 ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 1 มกราคม 2565 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการ
สรรหาคณบดีเปนไปตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดให
อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนง
คณบดีไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงคณบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระ 
ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในหกสิบวัน ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 






