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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2564 ในวันพฤหัสบด ีที่ 29 กรกฎาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 13/2564 ในวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 12/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
4. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
5. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
6. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
9. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
10. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
11. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
12. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
     แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
11. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
12. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
13. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
14. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
15. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
16. รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมกา 
17. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
19. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
20. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
21. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
22. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
24. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
25. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
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26. ศ.อลิศรา เรืองแสง   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
     แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี      
27. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
28. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ  
29. อ.วรวิทย์ ไชยตา  รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการ  
     แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์      
30. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
31. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  
32. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
33. ผศ.ดารณี หอมดี  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์   กรรมการ 
     แทนผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
34. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
35. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
36. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
37. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ  ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาแล ้ว ม ีมต ิร ับรองรายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
3.1  SDGs THE Impact Ranking & Rebound for Quality Growth 

ประธานกรรมการ เสนอต่อที ่ประชุมว ่า ส ืบเน ื ่องจากที ่ประช ุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีมติให้บรรจุเรื่อง SDGs The Impact Ranking 
ในการประชุมทุกครั้งนั้น และในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันจันทรท์ี่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติรับทราบการ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเรื่อง SDGs THE Impact Ranking & Rebound for Quality Growth ของ
แต่ละกลุ่มสาขาวิชา และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประธานกรรมการไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว จึงไม่ต้อง
บรรจุวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระสืบเนื่องอีก ยกเว้นกรณกีลุ่มสาขาวิชามีความคืบหน้า
ในการด าเนินการ ก็ให้เสนอเพ่ือบรรจุวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคราว ๆ ไป 

ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การด าเนินการ เรื ่อง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างนัดหมายแต่ละกลุ่มสาขาวิชา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และผลงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
SDGs ในการนี้ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความคืบหน้าในการด าเนินการบ้างแล้ว 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอต่อที ่ประชุมว่า สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลผลงานไปยังคณบดีทุกคณะเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ ความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SDGs 
ที่ก าหนดไว้ เพ่ือพิจารณาเลือกโครงการที่จะด าเนินการในอนาคตร่วมกัน หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะนัดหมายเพ่ือ
ประชุมหารือในภาพรวมและสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่อไป 

มติ ที ่ประชุมรับทราบ ทั ้งนี ้ ไม่ต้องบรรจุเรื ่องดังกล่าวเป็นวาระสืบเนื ่องทุกครั ้ง และ
มอบหมายให้ผ ู ้อ  านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปตรวจสอบ โครงการที่ม ีความสอดคล้อง                          
ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละ SDGs และใหจ้ัดสัมมนา 3 กลุ่มสาขาวิชา เพื่อพิจารณาโครงการร่วมกัน ทั้งนี้ หากมี
ความคืบหน้าเพิ่มเติม จึงน าเสนอต่อท่ีประชุมในโอกาสต่อไป 

3.2  มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ                  
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ต่อที่ประชุมว่า ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้ก าหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 

1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค               
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรอบวงวงเงิน 23,000 ล้านบาท ส าหรับนักเรียนในระบบ
การศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน                
1 คน จัดสรรค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษาเพ่ือช่วยจัดการ 

2. มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

มาตรการช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ตามมติ ครม. 
แนวทางการด าเนินการ เป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา 6 :4 โดย

การลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 
1. ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 
2. 50,001- 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 
3. เกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 
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ข้อสรุปจากการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายแผน 3 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
1. สถาบันอุดมศึกษาจะตอบสนองนโยบายรัฐ โดยประกาศลดค่าเล่าเรียนสูงสุด ร้อยละ 50 

(สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนร้อยละ 20 และภาครัฐ ร้อยละ 30) เป็นขั้นบันไดตามท่ีระบุ แต่รูปแบบการคืนเงิน หรือ
การลดค่าเล่าเรียนต้องมีกระบวนการรองรับเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของการใช้เงินเยียวยาจากรัฐ 

2. กระบวนการเบิกจ่ายในหมวดเงินเยียวยา ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 การส่งข้อมูลขาขึ้น เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งฐานข้อมูล

การลงทะเบียนของนิสิต นักศึกษา Clearing ในระบบกลางไม่ให้มีรายชื่อซ ้าซ้อน เพ่ือขอรับเงินเยียวยาออกมาก่อน 
2.2 การส ่งข ้อม ูล กระบวนการย ืนย ันต ัวตน เพ ื ่อเป ิดบ ัญช ีในการร ับเง ินเย ียวยา                                   

ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด าเนินการตามระบบของตนเอง 
ทั ้งนี ้ สถาบันอุดมศึกษาที ่เก็บค่าเล ่าเรียนไปแล้วเต็มจ านวน หลังจากสถาบันอุดมศึกษา                   

ส่งรายชื่อมา Clearing ในระบบกลางเสร็จ ให้คืนเงิน ร้อยละ 20 ได้ทันที ส่วนการคืนเงิน ร้อยละ 30 ที่เหลือให้
เป็นไปตามระบบของสถาบันอุดมศึกษา 
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กรรมการและเลขานุการ น าเสนอข้อมูลกรอบวงเงินการของบประมาณการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อรัฐบาล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 

มหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับคณะต่างๆ และวิเคราะห์
กรอบงบประมาณการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติต่อรัฐบาล จ านวน  236,530,695 บาท โดย
รัฐบาลได้ก าหนดเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูลผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาโดยระบุ
ตัวตนของแต่ละบุคคลเพื่อจ่ายตามจริง และให้ท าเรื่องคืนงบประมาณ กรณี มีเงินคงเหลือจากการจ่ายคืนนักศึกษา
ตามมาตรการดังกล่าวด้วย  

กรณีผู้ที่เข้าศึกษาหลายสถาบัน สามารถยื่นขอส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เพียงสถาบันเดียว 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตรวจสอบข้อมูลนักศึกษารายบุคคลเพื่อให้ข้อมูลการจ่ายคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สอดคล้องตามเงื ่อนไขที่ร ัฐบาลก าหนด หากด าเนินการส ารวจข้อมูลนักศึกษาในแต่ละคณะอย่างละเอียด 
มหาวิทยาลัย อาจจะใช้งบประมาณ จ านวน 202,376,681.25 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าจ านวนที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดท าระบบเพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยา และยืนยันข้อมูลต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลก าหนด ซึ่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้บริหารจัดการเงินกู้) 
อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการเรื่องดังกล่าว 

ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 กรณี คณะที่ไม่

สามารถลดได้ตามอัตราดังกล่าว จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 
2. การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากงบประมาณของรัฐบาล ร้อยละ 30 จะมีวิธีการคืนอย่างไร 
3. การใช้ค าว่า “ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา” หรือ “การช่วยเหลือเยียวยา” เนื่องจากกรณียังไม่เรียก

เก็บให้ใช้ค าว่า “คืน” กรณี เรียกเก็บแล้วใช้ค าว่า “ลด” 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการดังกล่าว ครอบคลุมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และ

นักศึกษาทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือไม่ อย่างไร 
2. มาตรการดังกล่าวรวมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติด้วยหรือไม่ 
3. กรณีนักศึกษาไทยที ่เร ียนหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ ที่ลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย ได้ช าระเงินให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ MOU นั ้น นักศึกษาดังกล่าวมีสิทธิได้รับ                        
การช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวด้วยหรือไม่ และกรณี ทีไ่ด้รับสิทธิ จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  

4. กรณีนักศึกษาผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 
5. มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างไร  
6. งบประมาณ ร้อยละ 30 รัฐบาลจะจ่ายให้นักศึกษาโดยตรง หรือ จ่ายให้มหาวิทยาลัยเพ่ือบริหารจัดการ 
7. กรณี คณะที ่มีงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สามารถลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา                 

ร้อยละ 20 ให้นักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการช่วยเหลือ หรือไม่ อย่างไร 
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ที่ประชมุมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. มาตรการดังกล่าวค านวณส่วนลดแบบขั้นบันไดตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละระดับ 

ดังนั้น ควรจัดท าประกาศอัตราการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกระดับด้วย 
2. เพื ่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การด าเนินการทางบัญชี กรณีการคืนเงินที ่มีการเปลี ่ยนแปลง

ใบเสร็จรับเงิน ควรนัดหมายเพื่อหารือ กับ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพ่ือหาแนวทาง และวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ิมเติมด้วย 

3. ควรก าหนดเงื ่อนไขว่าทุกกรณีที ่มาขอรับการช่วยเหลือเยียวยา มหาวิทยาลัยจะยกเลิก
ใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ตามจ านวนที่จ่ายจริง ในระบบการขอรับการช่วยเหลือ
เยียวยาด้วย 

4. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยควรคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา                
ในอัตรา ร้อยละ 20 ก่อน ส าหรับการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 30 ของรัฐบาล นั้น ยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะคืน
ให้แก่นักศึกษาโดยตรง หรือให้จัดสรรผ่านมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาว่ามีความพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตาม
นโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล โดยการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับ 
โดยรัฐบาลสนับสนุน ร้อยละ 60 และ มหาวิทยาลัย ร้อยละ 40 จากยอดเงินที่ได้รับลดหย่อน ซึ่งนักศึกษาอาจจะ
เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยจะต้องคืนคราวเดียวในอัตรา ร้อยละ 50  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการด าเนินการ
เรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ พร้อมทั้งสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจล าดับขั้นตอนที่เกี ่ยวข้อง และพิจารณาการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ประกอบด้วย  

6. เง ินรายได้ของมหาวิทยาลัย ถือเป็นรายได้ส ่วนหนึ ่งของรัฐบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        
เป็นหน่วยงานที่สามารถจัดเก็บเงินรายได้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ และเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีสองส่วน
ด้วยกัน คือ เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินจากการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณีที่น าเงินรายได้
จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนในส่วนที่จ่ายไปจากรัฐบาลได้เพราะถือว่าการจ่ายเงินรายได้
เป็นการจ่ายด้วยเงินรัฐบาลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เห็นควรให้คืน ร้อยละ 30 หลังจากที่รัฐบาลอุดหนุนงบประมาณมายัง
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ร้อยละ 10 และใช้ค าว่า “คืนเงิน” โดยเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน 
และคืนให้แก่นักศึกษา กรณีนี้จะไม่มีปัญหาในการบันทึกข้อมูลทางบัญชี แต่มาตรการในปัจจุบัน ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมติ ครม. โดยใช้ค าว่า “ลดค่าเล่าเรียน” ซึ ่งกรณีดังกล่าวเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติ และบันทึกบัญชีเป็นรายได้ ร้อยละ 50 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับส่วนลดจะไม่มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย กรณี การคืนเงินตามมาตรการของรัฐบาล จะบันทึกรายได้เต็มจ านวน 
และบันทึกส่วนที่คืนเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สตง. ดังนั้น กลุ่มบุตร
ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งสามารถน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่าเล่าเรียนได้ หากมาขอรับการช่วยเหลือเยียวยา 
จะต้องน าใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ใหม่แจ้งต้นสังกัดและคืนเงินให้แก่ต้นสังกัดด้วย  
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กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า อาจจะใช้ค าว่า “การช่วยเหลือเยียวยา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา” ทีค่ลอบคุลมทั้งการลดและการคืน ซ่ึงจะมีการเสนอต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถด าเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ 

ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามของที่ประชุม ดังนี้ 
1. การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการดังกล่าว ให้สิทธิขอรับการช่วยเหลือ

เยียวยานักศึกษาทุกระดับ กรณีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการจะช่วยเหลือผู้ปกครอง
โดยตรง  

2. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 30 ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ครอบคลุมเฉพาะ
นักศึกษาชาวไทยที่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ทั้งนี้ แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาต่างชาติไดโ้ดยใช้งบประมาณในส่วนของมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาไทยที่เรียนหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
และลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีเป็นคนไทย จะได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อาจจะ
ต้องน า MOU มาศึกษาเพื่อพิจารณาเงื ่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที ่ก าหนดใน MOU ฉบับนั้น ๆ ว่าจะมีช่องทางใด             
ในการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลได้หรือไม่  

4. เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้จัดสรร
งบประมาณ ร้อยละ 30 มายังมหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจ่ายคืนแก่นักศึกษาต่อไป 

5. มหาวิทยาลัยจะจัดท าระบบส าหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยา โดยก าหนด
เงื่อนไข กรณี นักศึกษาที่น าใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด หากมีการขอรับการช่วยเหลอืเยียวยา มหาวิทยาลัยจะ
ออกใบเสร็จฉบับใหม ่และนักศึกษาจะต้องน าใบเสร็จดังกล่าวไปยื่นต่อต้นสังกัดเพ่ือคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วด้วย  

6. กรณี คณะที่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนคณะดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 10 เพื่อให้สามารถลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 ได้ทุกคณะ 

7. กรณีนักศึกษาผ่อนช  าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ช  าระเต็ มจ านวนก่อน หลังจากนั้น                  
จึงด าเนินการตามขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเยียวยา และให้มีการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
จากรัฐที่ชัดเจนเพิ่มเติม 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยา              
ควรก าหนดข้อความ “ในการขอรับการช่วยเหลือเยียวยานี้เป็นรูปแบบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณี ที่น า
ใบเสร็จไปเบิกจ่ายต้องน าใบเสร็จฉบับใหม่ไปให้ต้นสังกัด พร้อมคืนเงินส่วนต่างแก่ต้นสังกัดด้วย”  และมหาวิทยาลัย                 
ควรด าเนินการคืน ร้อยละ 20 ทันที ส่วนเงินอุดหนุนของรัฐบาล ร้อยละ 30 ควรด าเนินการตามแนวทางที่รัฐบาล
ก าหนด 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 ตามนโยบายรัฐบาล
ตามสัดส่วนทีร่ัฐบาลก าหนด โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 แบ่งสัดส่วนเป็นงบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาล ร้อยละ 30 และ เป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 20 
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- เบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ให้แก่นักศึกษา
โดยเร็ว แต่ในสัดส่วน ร้อยละ 30 นั้น มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลก าหนด ดังนั้น จึงต้อง 
รอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะด าเนินการคืนค่าธรรมเนียมให้แก่นักศึกษาในรูปแบบใด  

- การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 20 ควรลดเท่ากัน               
ทุกคณะ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ฝ่ายบริหาร พิจารณางบประมาณสนับสนุนคณะที่มีงบประมาณไม่เพียงพอใน             
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 10 เพิ่มเติมต่อไป 

 และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้แจ้งให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เพื ่อให้เกิดการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนประเมินคุณภาพ ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก าหนดกลุ่มและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 
(Potential indicators) และต ัวช ี ้ว ัดผลการด  าเน ินงาน(Performance indicators) ของแต ่ละกล ุ ่มตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ด าเนินการเพื่อให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปตาม 
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ก าหนด ดังนี้  

1. ประเมินตนเองตามตัวชี ้ว ัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) และตัวชี ้ว ัดผลการ
ด าเนินงาน (Performance indicators) ของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จ านวน 4 กลุ่ม  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

   กลุ่มท่ี 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) จ านวน 
ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด และ (2) 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด  

 กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development 
and Innovation) จ านวนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด และ (2) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด  
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  กลุ่มท่ี 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-based and Community Engagement) 
จ านวนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด             
ละ (2) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด  
  กล ุ ่มท ี ่  4 ผล ิตและพ ัฒนาบ ุคลากรว ิชาช ีพและสาขาจ  าเพาะ ( Development of 
Professionals and Specialists) จ านวนทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร (Potential 
indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด และ (2) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) จ านวน 4 ตัวชี้วัด  

2. จัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น โดยได้จัดท าเป็น “แผนการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)” มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพลิกโฉมเพ่ือ
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างก าลังคนขั้นสูงตามความต้องการของประเทศเป็นแนวหน้า 
(Forefront) ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy มุ่งพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
รายละเอียดประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป
และบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการช่วยเหลือสังคมภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว รวมถึงผล
การประเมินตนเองและการก าหนดกลุ ่มยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั ้ง 4 กลุ ่มของการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา  

 ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) : จุดเน้น 
ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ เป้าหมายของการพลิกโฉม 
และการก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ด้านเพื่อการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย  

 ส่วนที่ 3 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามประเมินผล : การรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผน
งบประมาณ การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน และการติดตามและ
ประเมินผล 

 ทั้งนี ้ หลังจากเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะด าเนินการในขั ้นตอนการของบประมาณ
ประมาณเดือน กันยายน 2564 และจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การด าเนินการดังกล่าวตามกฎกระทรวง   

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ที่ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประมวลข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและท าการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและ
ตัวชี ้ว ัดผลการด าเนินงานขอแต่ละกลุ ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  ซึ ่งคณะกรรมการดังกล่าว                 
ได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว จะเสนอต่อปลัดกระทรวงฯ และส านักงานปลัดกระทรวงฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
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กลั ่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ ่ม เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอคณะกรรมการ                        
การอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป หลังจากนั ้นส านักงานปลัดกระทรวงฯ จะส่งความเห็นของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากลับมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ ่มเติมต่อที ่ประชุมว่า หลักเกณฑ์การจัดการหลักสูตร
มหาบัณฑิตก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบัน ดังนั้น จึงขอให้คณบดี                
ทุกท่านพิจารณาวางแผนการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  

1. เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงเลือกกลุ่ม 1 และไม่เลือกกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย 
2. ควรก าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานใน ส่วนที่ 1 ซึ่งจะท าให้คณะสามารถด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้ และมีการถ่ายทอด
การท างานในระดบัคณะเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามของที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทั้งในกลุ่มที่ 1 
และ กลุ่มที่ 3 จึงได้มีการอภิปรายการเลือกกลุ่มกันอย่างกว้างขวาง แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม              
Global and Frontier Research  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเลือกกลุ่มดังกล่าวเช่นกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ที่ประชุมมีข้อซักถามอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดังนี้  
1. การเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการ

ฝ ึกภาคสนาม ในสถานการณ ์แพร ่ ระบาดของโรคต ิด เช ื ้ อ ไวร ั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ต ่ อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณา มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ Work from Home แต่
เนื่องจากช่วงนี้มีภารกิจเร่งด่วนในการเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ 2564 เรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีแนวทาง
ด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 

3. การด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีความส าคัญ 
ควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทราบก่อน เสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามของท่ีประชุม ดังนี้  

1. แนวทางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาฯ จะขอหารือ
ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเร่งด่วนต่อไป 

2. การ Work from Home ให้ด  าเน ินการตามประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแก่น (ฉบับที่  
456/2563) เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณี เพ่ือป้องกันการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
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พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19 ) เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวยังมีสภาพบังคับ และสามารถน ามาปรับใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

3. อาจจะน าเสนอสรุปข้อมูลการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
น าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อที่ประชุมต่อไป 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ                      
เร ื ่องดังกล่าวร่วมกับหัวหน้าส่วนงาน ซึ ่งอยู ่ระหว่างสรุปข้อมูลเสนอไปยังกองกฎหมาย เพื ่อตรวจสอบ                  
ก่อนเสนอเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ซึ ่งคาดว่า                
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งจะ
ไดน้ ามาพิจารณาหลังจากจัดท าประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายรับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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