
- 1 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่13/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่9 สงิหาคม 2564 

ณ หองประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

และการประชมุผานสือ่อเิล็กทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

----------------------------------------------------- 

ผูมาประชมุ 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

5. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

6. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

7. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

8. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

9. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

10. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

11. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

12. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

13. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

14. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

15. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

16. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

17. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

18. ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝายการศึกษา     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร     

19. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

20. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

22. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

25. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 



- 2 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

29. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

30. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

31. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

32. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

33. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

34. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

35. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

36. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

37. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

40. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

- ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

2. นายมรกต พิธรัตน  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.1) 

3. นายนิพนธ เจริญกิจ  อุปนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน คนท่ี 4 (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.1) 

4. ผศ.กลมเกลียว มาเวียง กรรมการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.1) 

 

2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

3. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.10 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

- ไมม ี- 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่12/2564 

เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2564 
กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขมติระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง  SDGs 

THE Impact Ranking & Rebound for Quality Growth หนา 3 จากเดิมใหแกไขเปน ดังนี้ “มติ ที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายใหผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบความสอดคลองของเกณฑ
แตละ SDGs และจัดใหมีการสัมมนา 3 กลุมสาขาวชิา เพื่อพิจารณาโครงการรวมกัน และหากมีความคืบหนา
ประการใดใหนําเสนอที่ประชุมในโอกาสตอไป ทั้งนี้ ไมตองบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระสืบเนื่องจนกวาจะมี

ความคืบหนาเพื่อรายงานตอที่ประชุม” 
และหลงัจากแกไขแลว ทีป่ระชมุมมีติรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 
3.1 ความคบืหนาการลดคาธรรมเนยีมการศึกษาตามมติคณะรฐัมนตร ี

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ไดพิจารณาเรื่อง 
มาตรการใหความชวยเหลือภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  
โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564 ตาม

นโยบายรัฐบาล ตามสัดสวนท่ีรัฐบาลกําหนด ประกอบกับท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 
เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณาเรื่อง แนวทางการลดคาธรรมเนียมการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยท่ีประชุมไดมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักการปรับหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

- ใหสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา 

สวนท่ีไมเกิน 50,000 บาท ลดรอยละ 50 
สวนท่ี 50,001 – 100,000 บาท ลดรอยละ 30 
สวนท่ีเกิน 100,000 บาท ลดรอยละ 10 

- ใหรวมจายสวนลดตามสัดสวนมติคณะรัฐมนตรี 
- กรณีคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีชําระแลว ใหชําระคืนสวนลดใหนักศึกษา 
- ใหอธิการบดีเปนผูกําหนดวิธีการขอสวนลดของนักศึกษา วิธีการชําระคืนสวนลด 

และวิธีการใหสวนลด ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป 
2. เห็นชอบใหดําเนินการลักษณะเดียวกันสําหรับนักศึกษากลุมที่ไมไดรับสิทธิ์

จากรัฐบาล โดยใหสวนลดไมเกินสวนท่ีมหาวิทยาลัยรวมจาย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ขอมลูสถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย 

 

 
จากขอมูลขางตนพบวา นักศึกษาท่ีเรียนซํ้าหลายมหาวิทยาลัย มีจํานวน 45,440 คน 

ซ่ึงนักศึกษากลุมนี้จะยังไมไดรับสิทธิ์การลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 30 จากรัฐบาล เนื่องจากจะตองมี

การตรวจสอบใหชัดเจนกอน และมหาวิทยาลัยใดท่ีมีนักศึกษากลุมดังกลาวอยูก็จะยังไมสามารถใหนักศึกษารับสิทธิ์

การลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 30 ไดจนกวานักศึกษากลุมดังกลาวจะยืนยันสิทธิ์วาจะขอรับสิทธิ์การลด

คาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 30 ที่มหาวิทยาลัยใด สําหรับนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียว 

มีจํานวน 1,424,906 คน โดยจะสามารถขอรับสิทธิ์การลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 30 ท่ีมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ได 

และเม่ือรวมวงเงินท่ีรัฐบาลจะตองสนับสนุนในรอบแรก คือ จํานวน 7,762,263,975.74 บาท จากวงเงิน 1 หม่ืนลานบาท

แตมีมหาวิทยาลัยบางแหงท่ียังไมไดสงขอมูล โดยในรอบแรก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จะเบิกงบประมาณจากเงินกู จํานวน 7 พันลานบาท เพ่ือนํามาสนับสนุนนักศึกษา

กลุมท่ีเรียนมหาวิทยาลัยเดียว จํานวน 7,532,505,136.00 บาท โดยสัปดาหแรกจะเบิกจายงบประมาณ 

ประมาณ 7 พันลานบาท  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ขอมลูของมหาวทิยาลยัขอนแกน 

 

 

จากขอมูลของมหาวิทยาลัยขอนแกนพบวา มีจํานวนนักศึกษาท่ีอยูในเกณฑท่ีตองจาย

คาธรรมเนียมและเขาสิทธิ์ท่ีเปนคนไทยตามโครงการนี้ จํานวน 35,340 คน โดยแบงเปนเรียนมหาวิทยาลัยเพียง

แหงเดียว จํานวน 35,073 คน และเรียนหลายมหาวิทยาลัย จํานวน 267 คน โดยจํานวน 344,458,618.75 บาท 

เปนคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา ซ่ึงจะมาจาก 3 แหลง คือ 1. นักศึกษาชําระเอง 2. กองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 3. ทุนจากแหลงอ่ืน ๆ และจํานวน 205,741.691.25 บาท จะเปนจํานวนท่ีรัฐบาล

สนับสนุน โดยในการเบิกเงินงบประมาณรอบแรกจะตัดจํานวนนักศึกษาท่ีเรียนหลายมหาวิทยาลัยออก ดังนั้น 

จะเบิกจายอยูท่ี 203,941,076.25 บาท สวนท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการในการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ไมรวม

นักศึกษาชาวตางชาติ จํานวน 137,161,127.50 บาท  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา วิธีการดําเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแกน

จะเริ่มใหนักศึกษาลงทะเบียนในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 เม่ือลงทะเบียนแลวจะมีการจายเปนรอบ ๆ โดยแบงเปน

เดือนละ 2 รอบ ซ่ึงจะเปนการจายรอยละ 20 สําหรับในสวนรอยละ 30 จากรัฐบาล จะตองรอความชัดเจน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ของการโอนเงินจากรัฐบาล หากรัฐบาลโอนเงินมาเม่ือไรมหาวิทยาลัยจะใชระบบของการลงทะเบียนขอเยียวยา

ในรอบแรกเพื่อที่จะโอนเงินตอเนื่องโดยทันที ฉะนั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอเยียวยาจะไดรับรอยละ 20 

จากมหาวิทยาลยัในรอบแรก และในรอบถัดไปจะเปนรอยละ 30 จากรัฐบาล ท้ังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธให

นักศึกษาทุกกลุมมาลงทะเบียนขอรับการเยียวยาตามสิทธิ์ตาง ๆ โดยนักศึกษาท่ีอาจจะไมประสงคลงทะเบียน 

คือกลุมที่นําใบเสร็จไปเบิกและมีการเบิกจายคาลงทะเบียนเติมจํานวนไปเรียบรอยแลว แตไมไดเปนการหาม

ในการลงทะเบียนขอรับการเยียวยา หากมีการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาและไดรับสิทธิ์เยียวยานักศึกษากลุมนี้

ก็จะตองดําเนินการเรื่องการเบิกคาธรรมเนียมการศึกษากับตนสังกัดในการเบิกคาธรรมเนียมการศึกษาใหมดวย 

และนักศึกษากลุมอ่ืน ๆ เชน กลุมกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนเงินกูยืม

เพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ควรจะตองมีการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาเพ่ือใหรัฐบาลไดจัดสรร

งบประมาณมายังมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ ไดหารือตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา กรณีกลุมกูยืมเงินจาก กยศ. จะตองลงทะเบียน

เพ่ือขอรับสิทธิ์ในการเยียวยาหรือไม และหากนักศึกษาไมลงทะเบียนของรับสิทธิ์การเยียวยาจะถือวานักศึกษา

ไมใชสิทธิ์และจะมีหนี้เต็มจํานวนใชหรือไม 

กรรมการและเลขานุการ ไดตอบขอซักถามวา หากนักศึกษาไมลงทะเบียนขอใชสิทธิ์

การเยียวยาจะถือวามีหนี้เต็มจํานวนจะไมไดถูกลดหนี้ลง โดยกลุมกูยืมเงินจาก กยศ. วิธีการคือ นักศึกษาลงทะเบียน

ขอรับสิทธิ์การเยียวยา จากนั้นจะมีการแจงจํานวนคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเปนจํานวนท่ีมีการลดคาธรรมเนียม

การศึกษาแลว 

ประธานกรรมการ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา หากพิจารณาความตองการของนักศึกษา

กลุมท่ีกูยืมเงิน กยศ. แลว นักศึกษามีความตองการท่ีจะเปนหนี้เต็มจํานวน แตจากขอมูลการประชาสัมพันธ

ของ กยศ. นั้น จะไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก กยศ. ไดปดระบบ และใหมหาวิทยาลัยแตละแหงแกไข

คาธรรมเนียมการศึกษาเหลือรอยละ 50 ตามขอเท็จจริง ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายของ กยศ. ตอท่ีประชุมดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ปจจุบันทาง กยศ. ไดปดระบบ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขคาธรรมเนียม

การศึกษาจากรอยละ 100 เหลือ รอยละ 50 โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวนนักศึกษาประมาณ 900 คน

ท่ีไดยื่นไปกอนลวงหนาแลว ซ่ึงจะตองมีการแกไขสัญญาการกูยืม กยศ.ของนักศึกษากลุมดังกลาวดวย 

2. เม่ือ กยศ. ตรวจสอบสัญญาเรียบรอยแลว กยศ. จึงจะสงเงินตามสัญญากูยืมมายัง

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสงมาเพียงรอยละ 50 เทานั้น 

ประธานกรรมการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา จากขอมูลท่ีรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธไดเคยแจงไววา ผูกูยืมเงิน กยศ. จะมีท้ังรายเกาและรายใหม แบงเปน รายเกา จํานวน

ประมาณ 5,000 คน และรายใหม จํานวนประมาณ 1,000 คน โดยผูกูรายเกามหาวิทยาลัยจะยื่นคาใชจายท่ี

เปนคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรารอยละ 50 สวนรอยละ 30 ท่ีรัฐบาลจะสนบัสนุน รัฐบาลจะตองโอนมายัง

มหาวิทยาลัยนั้นจะตองใหผูกูลงทะเบียนหรือไมตองมีความชัดเจนในเรื่องนี้ดวย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

กรรมการและเลขานุการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา จากการท่ีไดมีการหารือกับ กยศ. 

กยศ.จะไมใหกูยืมแบบเต็มจํานวนแตจะดําเนินการในลักษณะลดหนี้ แตตามมติ ครม. ใครจะใชเงินกูในสวน

รอยละ 30 จะตองมีการยืนยัน ฉะนั้น วิธีการยืนยันสามารถทําไดหลายแบบ เชน ยืนยันในคําขอกู กยศ. วาขอ

ใชสิทธิ์สวนลดคาธรรมเนียมการศึกษา เปนตน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอสอบถาม ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยควรเจรจาตอรองกับรัฐบาลวาเนื่องจากเปนความเดือดรอนเกิดข้ึน 

ณ ปจจุบัน ดังนั้น ควรจะใหนักศึกษาสามารถกูยืมเงิน กยศ. ไดในอัตรารอยละ 100 เพ่ือท่ีนักศึกษาจะไดรับ

สวนลดคาธรรมเนียมคืนและสามารถนําเงินสวนลดนี้ไปใชจายบรรเทาความเดือดรอนของตนเองและครอบครัว

ในปจจุบันได 

2. ในสวนรอยละ 30 จากรัฐบาล รัฐบาลยืนยันแลวหรือไมท่ีจะจัดสรรงบประมาณในสวนนี้

มายังมหาวิทยาลัยอยางแนนอน หากมหาวิทยาลัยจะสํารองคืนสวนลดใหนักศึกษากอนจะเปนไปไดหรือไม  

3. ในเรื่องของใบเสร็จท่ีนักศึกษาจะตองนําไปเบิกจายตนสังกัดของผูปกครองนั้น 

เม่ือมีการลดคาธรรมเนียมการศึกษาแลวในเรื่องของใบเสร็จจะตองดําเนินการอยางไร 

4. งบประมาณรอยละ 30 จากรัฐบาลนั้น รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัย

หรือนักศึกษาโดยตรงตามท่ีนักศึกษามาลงทะเบียน 

5. กรณีรอยละ 20 ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะสามารถคืนสวนลดใหนักศึกษาเม่ือใด 

6. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีทุนหลากหลายประเภทและหลายชองทาง ดังนั้น หัวหนา

สวนงานควรประชาสัมพันธและกระตุนใหนักศึกษามาลงทะเบียนยืนยันเพ่ือขอรับสิทธิ์สวนลดนี้ดวย 

กรรมการและเลขานุการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดมีการประชุมรวมกับ กยศ. แลว 

ซ่ึงไดมีการหารือประเด็นวาควรจะใหนักศึกษาสามารถกูยืมในอัตราเต็มรอยละ 100 แต กยศ. ไดแจงขอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของวาไมสามารถดําเนินการได ดังนั้น ท่ีประชุมจึงไดขอให กยศ. นําประเด็นดังกลาวกลับไป

พิจารณาหาแนวทางเพ่ือชวยเหลือนักศึกษากลุมนี้ไดบาง 

2. ทปอ. ไดมีการหารือประเด็นการคืนรอยละ 30 จากรัฐบาล เพ่ือหาวิธีการดําเนินการ

ใหเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะตองมีการสงเงินมายังมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะมีการเปดบัญชีเปนการเฉพาะ และการใชจายตองเกิดจากการใชจายในยอดเงิน

ตามหมวดนั้น ๆ ดังนั้น เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดในทิศทางเดียวกันและไมใหเกิดผลกระทบตอกฎระเบียบ 

และผลกระทบกับบางมหาวิทยาลัยที่จายไปทั้งหมดกอนรอยละ 50 แตบางมหาวิทยาลัยไมสามารถจายได 

ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาในภาพรวมของท้ังประเทศ จึงไดตกลงรวมกันวาจะใชวิธีจายในสวนของมหาวิทยาลัยและ

จะจายในสวนของรัฐบาลอีกรอบหนึ่ง ท้ังนี้ สป.อว. ไดยืนยันในระดับหนึ่งวาการเบิกจายจะมีความรวดเร็ว และ

คาดวางบประมาณ 7 พันลานบาท เม่ือมีการต้ังเบิกในอีก 1 - 2 สัปดาห ก็จะสามารถจัดสรรไปยังมหาวิทยาลัยได 

โดยในสวน 7 พันลานบาทนี้ ในสวนของมหาวิทยาลัยท่ีอยูในสวนรัฐบาลจะตัดยอดผานระบบ GFMIS ซ่ึงจะทําให

ไดรับงบประมาณทันที แตสวนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน จะชากวาประมาณ 1 สัปดาห 

เนื่องจากจะตองมีการทําขอตกลงกอน 
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3. รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณในสวนของรอยละ 30 มายงัมหาวิทยาลัย และจะให

นักศึกษาลงทะเบียนเพ่ือยืนยันขอรับสิทธิ์สวนลดหรือจายคืนตามท่ีนักศึกษาไดยืนยัน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดตอบขอซักถามวา ตามมติ ครม. เปนการลดคาธรรมเนียม

การศึกษา เม่ือเปนการลดคาธรรมเนียมการศึกษาใบเสร็จก็จะตองเปนลักษณะการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษา 

แตเนื่องจากในระบบของมหาวิทยาลัยคาธรรมเนียมเดิมเลขใบเสร็จไมสามารถปรับไดเพราะวาไปผูกกับการลง

รายวิชา ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จเพ่ิมเติมในลักษณะใบแนบสวนลดคาธรรมเนียม 

ผูอํานวยการกองคลัง ไดตอบขอซักถามวา หากนักศึกษายืนยันสิทธิ์ในรอบแรก

ระหวางวันท่ี 9 - 17 สิงหาคม 2564 จะไดรับเงินวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 และรอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 18 - 31 สิงหาคม 2564 

จะไดรับเงินวันท่ี 5 กันยายน 2564   

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา นอกเหนือจากการลดคาธรรมเนียมการศึกษาแลว 

มหาวิทยาลัยก็ยังมีมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมดวย เชน ทุนอาหารกลางวัน ทุนจางงาน ทุนใหเปลา หรือทุนกูยืมฉุกเฉิน 

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดดําเนินไปแลวเปนอยางไรบาง ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ อยูระหวางการดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรทุน 

โดยมีนักศึกษาท่ียื่นความประสงค จํานวน 6,800 คน แบงเปนทุนปกติ 3,000 คน ทุนโควิดจะจัดสรรให

ประมาณ 2,200 ทุน และสวนท่ีเหลืออยูระหวางการพิจารณา 

2. ทุนกูยืมฉุกเฉิน จํานวน 1,000 บาท ไดดําเนินการใหมีการกูยืมแลวโดยนักศึกษา

สามารถแจงความประสงคไดท่ีกองพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ซ่ึงในปนี้มีนักศึกษาขอใชทุนเปน

จํานวนมากและมีจํานวนมากข้ึนกวาปท่ีแลว 

3. ทุนอาหารกลางวัน ไดจัดทําคูปองและไดมีการกระจายไปยังคณะตาง ๆ เรียบรอยแลว

ตามสัดสวนของการจัดสรรทุน โดยจะจัดใหจํานวน 50 วัน 

ประธานกรรมการ ไดตั้งขอสังเกตวา ทุนโควิดในปนี้มีจํานวนนักศึกษายื่นความประสงค

เพียง 4,000 คน ซ่ึงไมสอดคลองกับความเดือดรอนของนักศึกษาในปจจุบัน เนื่องจากปท่ีแลวมีคนยื่นประมาณ 

10,000 คน ในการพิจารณาการใหทุนโดยใหอาจารยท่ีปรึกษาเขามามีสวนชวยในการกลั่นกรองนั้นนักศึกษา

สามารถเขาถึงอาจารยท่ีปรึกษาไดหรือไม ดังนั้น ขอใหฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไปพิจารณหา

แนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาถึงทุนตาง ๆ ไดมากยิ่งข้ึน รวมถึง พิจารณาแนวทางในการกระจาย

ทุนตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษาทุกกลุมสามารถไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึงทุกกลุมดวย 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลเก่ียวกับการจัดสรรทุนตาง ๆ  ใหมีความเชื่อมโยงระหวาง

คณะและสวนกลางใหเปนระบบและสามารถตอบสนอง SDG 1 No Poverty ในการเขาถึงทุนตาง ๆ ดวย จึงขอให

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ฝายบริหาร และกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปพิจารณาดําเนินการ

ในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
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2. ดวยสถานการณโควิด - 19 นักศึกษาชั้นปท่ี 1 อาจจะประสบปญหาในการเขาถึง

อาจารยท่ีปรึกษา ดังนั้น จะตองมีการเพ่ิมชองทางในการติดตอเพ่ือใหสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดทันทวงที 
3. ในการจัดสรรทุนตาง ๆ ควรดําเนินการในโดยทันทีพรอมกับการคืนเงินรอยละ 20 
ประธานกรรมการ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดสงรายชื่อนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนอยางยิ่งมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความชวยเหลือนักศึกษากลุมดังกลาวเปนกรณีพิเศษ จึงขอมอบหมายใหฝายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธรับไปดําเนินการตอไป 

กรรมการและเลขานุการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา สําหรับมาตรการการชวยเหลือ
ดานอินเทอรเน็ต คาดการณวาจะมีนักศึกษาที่ยื่นความประสงคประมาณ 10,000 คน โดยขอมูล ณ ปจจุบัน
มีนักศึกษายื่นความประสงค 7,500 คน ซ่ึงไดดําเนินการสงโคดใหนักศึกษาท่ีไดรับสิทธิ์เรียบรอยแลว และจะยัง

เปดใหยื่นความประสงคถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 จึงขอใหคณบดีประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดรับทราบดวย 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มต ิทีป่ระชมุรบัทราบ และขอใหผูทีเ่กีย่วของรบัขอคดิเหน็และขอเสนอแนะไปพจิารณา

ในสวนทีเ่กีย่วของตอไป 
 
ประธานกรรมการ ไดขอใหนาํเสนอระเบยีบวาระที ่5.1 เรือ่ง ประชาสัมพันธและ

นาํเสนอโครงการของสมาคมศิษยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน กอนพจิารณาระเบยีบวาระที ่4.1  
 

5.1 ประชาสัมพันธและนําเสนอโครงการของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแนะนําคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน ทิศทาง แผนงาน โครงการ ความรวมมือระหวาง 
คณะกับสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 

1. แนะนําคณะกรรมการบริหาร 
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2. ผลการดาํเนนิงาน ยอนหลงั 3 ป สมาคมศิษยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน 

 

 

3. ทิศทาง แผนงาน โครงการ สมาคมศิษยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน 

 ทิศทาง ยุทธศาสตร สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 

 โครงการสําคัญ ป 2564 
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 ประมาณการผลประกอบการสิ้นปบัญชี และ แนวทางการจัดสรรรายไดหลังหักคาใชจายเขากองทุน 

 
 

4. ความรวมมือระหวาง คณะ กบั สมาคมศิษยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน 

 ของท่ีระลึก  

- สนับสนุนของท่ีระลึกเพ่ือมอบใหกับบัณฑิตท่ีเขารับปริญญาของทุกคณะ  

- สนับสนุนของท่ีระลึกเพ่ือเปนของรางวัลในกิจกรรมตาง ๆ ของศิษยปจจุบัน  

 สะพานบุญ  

- สนับสนุนรานอาหารและเครื่องดื่มท่ีอยูภายในบริเวณคณะ เพ่ือเขารวมโครงการ  

- เชิญชวนอาจารยและบุคลากรและศิษยเกาทุกคณะ เขารวมสนับสนุนโครงการ  

 Sticker Line  

- เชิญชวนอาจารยและบุคลากรและศิษยเกาทุกคณะ ดาวนโหลด Sticker Line ของสมาคมศิษยเกา  

 ดานขอมูลและวิชาการ  

- สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาของทุกคณะ เชน ศิษยเกาท่ีจบไปแลว บัณฑิตท่ีจะเขารับปริญญา เปนตน  

- สนับสนุนดานวิชาการ คณาจารย และนักศึกษา ในการชวยพัฒนาระบบสารสนเทศของสมาคมศิษยเกา  
 

กิจกรรมรวมสมาคมคณะตาง ๆ ภาคเอกชน และสมาคมศษิยเกามหาวทิยาลยัขอนแกน 

 
ในการนี้ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากท่ีประชุม 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. สิ่งสําคัญในการทํา Endowment คือ การสรางความสัมพันธกับศิษยเกา และ

การสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน ดังนั้น ควรเริ่มมีการสรางความสัมพันธตั้งแตวันแรกท่ี

นักศึกษาเริ่มเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษารูจักการเปนผูใหและการเปนผูรับจากศิษยเกาดวย 

2. ศิษยเกาหลายคนเปนนักธุรกิจและมีศักยภาพในการชวยเรื่องการขยาย Scale Up 

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได ดวยปจจุบันนักวิจัยมีนวัตกรรมจํานวนมาก แตยังอยูในระดับ Lab scale การท่ี

จะขยายไปในตลาดท่ีกวางมากข้ึนจะตองอาศัยเครือขายศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการชวย Scale Up เพ่ือใหเกิด 

Start Up หรือธุรกิจใหม และเพ่ือใหมีชองทางรายไดเขาสมาคมศิษยเกาฯ 

3. ดวยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีไดมีหลักสูตรเก่ียวกับผูประกอบการ และมีแผน

ท่ีจะนําความเชี่ยวชาญของศิษยเกามาชวยสนับสนุนการเรียนการสอน เชน สถานประกอบการเพ่ือฝกปฏิบัติจริง

ในการทํางานของนักศึกษา อาจารยพิเศษ วิทยากรในกิจกรรมพิเศษเพ่ือใหความรูและสรางแรงบันดาลใจ หรือ

เปนสถานท่ีฝกสหกิจของนักศึกษาดวย รวมถึงเปนสถานท่ีใหนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด - 19 

สามารถทํางาน Part Time ไดดวย จึงอยากใหมีฐานขอมูลผูประกอบการท่ีเปนศิษยเกาท่ีสามารถชวยเหลือ

ศิษยเกาและนักศึกษาในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ 

4. นอกเหนือจากศิษยเกาแลว บุคลากรในมหาวทิยาลัยก็มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

หากมีการเชิญชวนกลุมคนเหลานี้ใหรูสึกถึงการเปนเจาของก็อาจเปนการเพ่ิมชองทางใหมีผูเขามาชวยเหลือ

สนับสนุนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมถึงการเชื่อมโยงศิษยเการะดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดขอขอบคุณ นายกสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีไดจัดทําโครงการตาง ๆ เพ่ือมหาวิทยาลัย และฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

มีความยินดีใหความชวยมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมศิษยเกาฯ ตอไป 

นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. สมาคมศิษยเกาฯ จะนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาตอไป 

ซ่ึงอาจจะเปนโครงการท่ีดําเนินการรวมกัน โดยเฉพาะเรื่องการแชรฐานขอมูล 

2. Platform ท่ีนํารองข้ึนมาเปนการทํางานของศิษยปจจุบันท่ีเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

ซ่ึงจะเห็นไดวาคนของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ แตหากจะมีการตอยอดจะตองมีความชวยเหลืออีกพอสมควร 

3. สมาคมศิษยเกาฯ อยูระหวางแกไขขอบังคับ และอยูระหวางการยื่นขอรับการจด

การแกไขใบทะเบียน เชน นิยามสมาชิก โครงขายของสมาคมคณะตาง ๆ คณะกรรมการยุทธศาสตร เปนตน 

ท้ังนี้ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอขอบคุณอธิการบดี และท่ีประชุม

ท่ีไดใหมานําเสนอในวันนี้ และสมาคมศิษยเกาฯ จะนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบ และขอขอบคุณ นายมรกต พิธรัตน 

นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน นายนิพนธ เจริญกิจ อุปนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

คนที่ 4 และผูชวยศาสตราจารยกลมเกลียว มาเวียง กรรมการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดมา

นําเสนอโครงการตาง ๆ ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนในครั้งนี้ดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน และขอความเห็นชอบรางวัลนักวิจยัเกียรติคณุสารสิน 

ประจําป 2563 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบรายชื่อ

รางวัลนักวิจัยดีเดน และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน เรียบรอยแลว ประกอบกับการเสนอเพ่ือพิจารณารับรางวัล

นักวิจัยดีเดน และนักวิจัยเกียรติคุณสารสินตามขอ 9 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 141/2564) 

ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดนและนักวิจัย

เกียรติคุณสารสิน ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน 

และพิจารณาใหความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ในการนี้ กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอ 

สรุปผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดน และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 ตอท่ีประชุมดังนี้ 

ผูผานเกณฑทีจ่ะไดรบัรางวลันักวจิยัดเีดน และรางวลันักวจิยัเกยีรติคุณสารสนิ ประจาํป 2563 

จาํนวน 31 ทาน โดยแยกเปน ดังนี ้

ประเภท จาํนวนผูขอรบัรางวลั จาํนวนผูผานเกณฑ 

นักวิจัยดีเดนระดับเงิน 37 19 

นักวิจัยดีเดนระดับทอง 11 6 

นักวิจัยดีเดนระดับเพชร 7 2 

นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 8 4 

รวม 63 31 

รายชื่อผูผานการพจิารณาใหไดรับรางวลันักวจิยัดเีดน และรางวลันกัวจิยัเกยีรติคุณสารสนิ ประจาํป 2563 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเงิน จํานวน 13 ราย 

1) ศาสตราจารยธนากร วงศวัฒนาเสถียร  คณะวิศวกรรมศาสตร 

2) รองศาสตราจารยพรนภา เกษมศิร ิ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

3) รองศาสตราจารยขวัญตรี แสงประชาธนารักษ คณะวิศวกรรมศาสตร 

4) รองศาสตราจารยณัญธิวัฒน พลดี  คณะวิศวกรรมศาสตร 

5) รองศาสตราจารยพรจักร ศรีพัชราวุธ  คณะวิทยาศาสตร 

6) รองศาสตราจารยธนเศรษฐ เสนาวงศ  คณะวิทยาศาสตร 

7) รองศาสตราจารยวิภู กุตะนันท   คณะวิทยาศาสตร 

8) รองศาสตราจารยโสภณ บุญลือ   คณะวิทยาศาสตร 

9) รองศาสตราจารยจริยา อําคา เวลบาท  คณะแพทยศาสตร 

10) รองศาสตราจารยพวงรัตน ภักดีโชติ  คณะแพทยศาสตร 

11) ผูชวยศาสตราจารยเจาทรัพย บุญมาก  คณะวิทยาศาสตร 

12) ผูชวยศาสตราจารยพัชริน สงศรี  คณะเกษตรศาสตร 

13) ผูชวยศาสตราจารยจาริญญ จินดาประเสริฐ คณะแพทยศาสตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

1.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับทอง จํานวน 6 ราย 

1) ศาสตราจารยธวัช ชางผัส   คณะวิทยาศาสตร 

2) ศาสตราจารยศักดา ดาดวง   คณะเภสัชศาสตร 

3) รองศาสตราจารยอนุสรณ เชิดทอง  คณะเกษตรศาสตร 

4) รองศาสตราจารยสิทธิชัย เอ่ียมสะอาด  คณะแพทยศาสตร 

5) รองศาสตราจารยวัชรินทร ลอยลม  คณะแพทยศาสตร 

6) รองศาสตราจารยสุกัลยา อมตฉายา  คณะเทคนิคการแพทย 

1.3 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเพชร จํานวน 2 ราย 

1) ศาสตราจารยสุจินต บุรีรัตน   คณะวิศวกรรมศาสตร 

2) รองศาสตราจารยสุปรีดิ์ พินิจสุนทร  คณะวิทยาศาสตร 

1.4 รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน จํานวน 4 ราย 

1) ศาสตราจารยวราภรณ ภูตะลุน   คณะเภสัชศาสตร 

2) ศาสตราจารยสมศักดิ์ เทียมเกา   คณะแพทยศาสตร 

3) ศาสตราจารยสมปอง คลายหนองสรวง  คณะวิทยาศาสตร 

4) รองศาสตราจารยประสิทธิ์ ทองใบ  คณะวิทยาศาสตร 

2. สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเงิน จํานวน 6 ราย 

1) รองศาสตราจารยนงคนิตย จันทรจรัส  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

2) รองศาสตราจารยสุรชยั จันทรจรัส  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

3) รองศาสตราจารยเพ็ญณี แนรอท   วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 

4) ผูชวยศาสตราจารยชวิศ เกตุแกว   วิทยาลัยนานาชาติ 

5) ผูชวยศาสตราจารยภาณินี นฤธาราดลย  วิทยาลัยนานาชาติ 

6) ผูชวยศาสตราจารยธนพฤกษ ชามะรัตน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน และใหความเห็นชอบ

รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดสอบถามวา ดวยขณะนี้มีผลงานวิจัยท่ีถูกถอดถอน (Retracted) 

ซ่ึงมีของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย หากพิจารณาตามขอ 5.2 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

141/2564) ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดน

และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ซ่ึงไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับการพิจารณา คือ 

เปนผูท่ีประพฤติตนอยูในจริยธรรมอันดี นั้น คณะกรรมการไดพิจารณาประเด็นนี้หรือไม หรือกรณีท่ีผูท่ีไดไปแลว

หากมีปญหาในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอยางไร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดตอบขอซักถามและขอหารือวา ในการขอรับ

รางวัลนักวิจัยดีเดนและรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 จะนับผลงานถึงเดือนธันวาคม 2563 

โดยสิ่งท่ีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและใหความสําคัญ คือ ผลงานวิจัยตองไมถูกถอดถอน (Retracted) 

เพราะวาหากถูกถอดถอนจะตองประกาศท่ีวารสารวิชาการนั้น ๆ แตในปจจุบันจะเริ่มมีการถอดถอนยอนหลัง 

กรณีของมหาวิทยาลัยขอนแกนผลงานท่ีถูกถอดถอนเปนวารสารวิชาการเม่ือ 2 ปท่ีแลว ซ่ึงมีการใชในการ

ขอรับรางวัลในปกอน ๆ จึงขอหารือตอท่ีประชุมวาควรดําเนินการอยางไร ท้ังนี้ ในสวนของคณะกรรมการฯ 

ท่ีรับผิดชอบจริยธรรมดานผลงานวิจัย ก็จะดําเนินการรับผิดชอบและตองพิจารณาถึงสาเหตุท่ีถูกถอดถอนตอไป 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา หากเม่ือไรทราบวามีการถูกถอดถอน

ก็ตองบันทึกขอมูลตัวเลขใหเปนปจจุบัน สวนเรื่องคุณสมบัติเรื่องจริยธรรมจะตองใหกรรมการท่ีเก่ียวของใน

การพิจารณา พิจารณาวาท่ีถูกถอดถอนนั้นเขาขายหรือไมและเปนเพราะเหตุผลใด  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน และเห็นชอบรางวัล

นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2563 ตามที่เสนอ 

 

ประธานกรรมการ ไดขอปรับลําดับระเบียบวาระเรื่อง หลักการการกําหนดเงื่อนไข

การจางพนกังานมหาวทิยาลยั ประเภทวชิาการ เปนวาระที ่6.1 และ ปรับระเบียบวาระเรื่อง Crowdfunding 

เปนวาระที่ 4.2 

4.2 Crowdfunding 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการหารือโครงการท่ีเก่ียวกับ Sustainable Development Goals (SDGs) และได

มีการกลาวถึง Crowdfunding นั้น ในการนี้ จึงขอนําเสนอแนวความคิด KKU Crowdfunding Incorporate all 

Social Devotions Hands ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนมีชื่อเสียงทางดาน Social Devotions อยูแลว โดยไดมีการทํา 

Crowdfunding ในลักษณะเชน กฐิน ผาปา การบริจาคเขากองทุน หรือการบริจาคเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

Crowdfunding คือ การระดมทุนสาธารณะ เปนการระดมเงินทุนจากประชาชนท่ัวไป 

คนละจํานวนไมมาก วัตถุประสงคของการระดมทุน หรือ Crowdfunding เพ่ือ เพ่ือนําเงินไปสนับสนุน

กิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ โดยปจจุบัน การระดมทุนสามารถทําไดผานเว็บไซต หรือท่ีเรียกวา Platform 

การระดมทุน สามารถทําไดงายและสะดวก อยางไรก็ตามนักลงทุน หรือประชาชนท่ีมีความสนใจรวมระดมทุน 

ควรทําผานเว็บไซตกลาง หรือเว็บไซตท่ีกํากับดูแลถูกตองตามกฎหมายเพ่ือความปลอดภัย และการนําเงินทุน

ไปใชอยางถูกตองตามวัตถุประสงคของการระดมทุน 

รูปแบบตาง ๆ ของ Crowdfunding มีอยูหลัก ๆ 4 ประเภท ไดแก 

1. Donation Based Crowdfunding การบริจาคเพ่ือกิจการสังคม เพ่ือความเปลี่ยนแปลง

บางอยางไปในทางท่ีดีข้ึน โดยไมหวังผลตอบแทนใด ๆ 

2. Reward Crowdfunding การลงทุนสนับสนุน โดยมีของขวัญบางอยางแลกกลับมา 

เชน เสื้อ หรือ สมุด 

3. Debt Crowdfunding การใหกูหรือยืม ในอัตราท่ีต่ํากวาทองตลาด 

4. Equity Crowdfunding การแลกเปลี่ยนและการแบงปนผลประโยชนรวมกัน ระหวางบริษัท 



- 16 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 
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ตวัอยาง Platform Crowdfunding ในตางประเทศทีส่อดคลองกบั SDGs 

โดย Platform Crowdfunding จะมีการแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการระดมทุน 

มีการดําเนินการเพื่อตอบสนอง SDG ใด และมีความตองการจํานวนการระดมทุนเทาใด และจะแสดงขอมูล 

ณ ปจจุบันวามีผูรวมสนับสนุนและจํานวนการระดมทุนเปนอยางไร 
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ตวัอยาง Platform Crowdfunding ในประเทศไทย 

โดย Platform Crowdfunding ในประเทศไทย จะมีการแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงค

ของการระดมทุน จํานวนความตองการในการระดมทุน รวมถึงแสดงขอมูล ณ ปจจุบันวามีผูรวมสนับสนุนและ

จํานวนการระดมทุนเปนอยางไร 

 
 

แนวความคดิ KKU Social Devotion 
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ตวัอยาง Startup 

 

 

แนวความคิด KKU Crowdfunding 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอสอบถาม ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. การจูงใจในอดีตจะมีเรื่องการนําใบเสร็จไปลดหยอนภาษี กลไกเหลานี้จะเปนอยางไรบาง 

2. เม่ือไดรับเงินแลว กลไกในการบริหารเงินจะมีความคลองตัวมากนอยอยางไร และใคร

จะเปนผูจัดการ 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกนควรมีจุดเริ่มตนเปน Endowment Fund เริ่มจากการ

ชวยเหลือกอน เม่ือดําเนินการแลวในอนาคตก็สามารถขยายเปน Matching Fund ได ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยจะ

มีการชวยเหลือ นอกจากการนําเงินไปชวยเหลือแลวนั้น มหาวิทยาลัยจะตองสรางศักยภาพใหมีการรวมลงทุน

และมีการศึกษาวิเคราะหวาสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยทําเพ่ือประโยชนตอสังคมจะสําเร็จอยางไร เพ่ือใหเกิดความ

ไววางใจ ความประทับใจท่ีดี 

4. ในการบริจาคนั้น ผูบริจาคมีความประสงคจะนําใบเสร็จเพ่ือนําไปใชในการลดหยอน

ภาษีดวย ดังนั้น หากจะมีการดําเนินการในลักษณะนี้ควรพิจารณาในประเด็นนี้ดวย 

5. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิต มหาวิทยาลัยเพ่ือมวลชน 

มหาวิทยาลัยเพ่ือคนดอยโอกาส นั้น หากจะนําโครงการเพ่ือผลักดัน SDG 4 Quality Education จะเหมาะสมหรือไม 

และควรเริ่มดําเนินการอยางไร 

6. ในการดําเนินการ Crowdfunding แตละประเภท ในทางกฎหมายหรือระเบียบท่ี

เก่ียวของนั้นจะตองมีการดําเนินการอยางไรบาง 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไดตอบขอซักถาม ดังนี้ 

1. กอนท่ีจะมีการเชิญชวนใหคนมารวมลงทุน มหาวิทยาลัยควรมีการลงทุนดวย

ตนเองกอน เชน หากเริ่มตนจากโครงการ U2T จะตองเลือกโครงการท่ีมีความโดดเดนและมีการดําเนินการไปบางแลว

ในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจะตองมีนําเสนอเรื่องราวโครงการท่ีประสบความสําเร็จในการชวยเหลือสังคมในเชิงประจักษ 

เพ่ือใหผูท่ีสนใจเชื่อม่ันในโครงการดังกลาวจึงจะเริ่มใหมีการระดมทุนตอไป โดยในระหวางกอนท่ีจะมีการระดมทุน

ควรมีการวางโครงสรางในดานตาง ๆ เชน เรื่องใบเสร็จ การบริหารจัดการเงินในแตละชองทาง เปนตน 

2. ในเบื้องตนตลาดหลักทรัพยมีกฎเกณฑใหสามารถสราง Platform ของตนเองได 

แตหากมหาวิทยาลัยยังมีความไมม่ันใจวาจะดําเนินการหรือไม ก็อาจมีการหารือทําความรวมมือรวมกับ 

Platform ใหญ ๆ เม่ือมหาวิทยาลัยเกิดความม่ันใจแลวคอยสราง Platform ของตนเองก็ได 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบแนวความคิด Crowdfunding ตามที่เสนอ 

และประธานกรรมการขอขอบคุณคณบดีคณะเศรษฐศาสตรที่นําเสนอแนวความคิดดังกลาวตอที่ประชุม 

ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจและเปนแนวความคิดที่จะเพิ่มชองทางในการหาเงินบริจาคหรือการระดมทุนจากสาธารณชน 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ประชาสัมพันธและนําเสนอโครงการของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

- นาํไปพจิารณากอนระเบยีบวาระที ่4.1 - 
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5.2 ผลิตภัณฑของโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ฯ สําหรับ Customizable Applications 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เสนอตอท่ีประชุมวา ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

ขอประชาสัมพันธผลติภัณฑของโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับ Customizable 

Applications ซ่ึงโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผานมาตรฐาน ร.ง. 4 และ ร.ง. 5 

เรียบรอยแลว และเซลลไดผานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และ IC โดยเปนเซลลท่ีสามารถใชได

กับอุปกรณทางการแพทย เครื่องมือแพทย และอุปกรณชนิดอ่ืน ๆ ได และจากขอมูลท่ีโรงงานไดดําเนินการสํารวจ

พบวา ปจจุบันในประเทศไทยมีการใชถานอัลคาไลน ประมาณ 200 – 300 ลานตันตอป หรือ เฉลี่ย 3 กอนตอคน 

ดังนั้น เพ่ือเปนการลดขยะจากถานอัลคาไลน โรงงานตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จึงขอประชาสัมพันธทุก

สวนงานรวมกันรณรงคลดโลกรอน โดยจะขอมอบอุปกรณยึดจับท่ีมีแบตเตอรี่สําหรับอุปกรณควบคุมระยะไกล 

(Remote Control) ซ่ึงสามารถใชไดกับ Split Type เครื่องปรับอากาศ ในเบื้องตนจะขอมอบใหทุกสวนงาน จํานวน 

10 ชุด โดยจะมีเจาหนาท่ีไปดําเนินการติดต้ังใหดวย หากสวนงานใดท่ีมีตองการเพ่ิมเติมสามารถแจงความ

ประสงคสั่งซ้ือไดท่ีโรงงานตนแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน หรือฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ในราคาชุด

ละ 250 บาท 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.3 การใชหอพกัที ่20 เปน Home Isolation และ Self Quarantine 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID - 19) มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงไดจัดหอพักท่ี 20 เปนการเฉพาะ สําหรับนักศึกษาและบุคลากรท่ีเปนกลุมเสี่ยง โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. สําหรับ Self Quarantine จํานวน 11 หอง ในปจจุบันมีจํานวน 2 คน 

2. สําหรับ Home Isolation จํานวน 88 หอง ในปจจุบนัมีจํานวน 1 คน  
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ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา เนื่องจากในปนี้ไมไดมีการจัด

ใหนักศึกษาเขาพักท่ีหอพักท่ี 20 โดยฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดจัดหอพักท่ี 20 เปนสถานท่ี

กักกันตัวเองจากชุมชน (Quarantine) หรือกักกันตัวเองท่ีบาน (Home Isolation) ไวสําหรับนักศึกษาและ

บุคลากรท่ีเปนกลุมเสี่ยง แตในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมามีผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจึงไดมี

การเตรียมหอพักท่ี 20 ไวสําหรับ Self Quarantine และ Home Isolation และไดมีการวางมาตรการความปลอดภัย

ดานตาง ๆ ในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลสนาม เพ่ือมิใหเชื้อแพรกระจายออกไปภายนอก 

ท้ังนี้ คณะแพทยศาสตรรวมกับคณะทํางานของรองอธิการบดีฝายดิจิทัล ไดจัดทํา 

ระบบ Home Isolation และไดจัดเตรียมไวจํานวน 500 ท่ี สําหรับประชาชนท่ัวไปของโรงพยาบาลศรีนครินทร 

และในโรงพยาบาลสนามหอพักท่ี 26  

ขอแตกตางระหวางหอพักท่ี 26 และหอพักท่ี 20 คือ หอพักท่ี 26 เปนโรงพยาบาลสนาม

ของโรงพยาบาลศรีนครินทร เพ่ือรองรับประชาชาชนท่ัวไป แต Home Isolation ของหอพักท่ี 20 จะรองรับเฉพาะ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนเทานั้น 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ   

6.1 หลักการการกําหนดเงื่อนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง 

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย นั้น ซ่ึงกําหนดใหผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอาจารย ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ภายในระยะเวลา 7 ป และผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ภายในระยะเวลา 9 ป หากไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวใหถือวา

สิ้นสุดสัญญาจาง ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2562 

เม่ือวันท่ี 24 มิถุยายน 2562 ไดพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 5/2558) เรือ่ง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง 

พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา สวนงาน

ควรกําหนดเง่ือนไข หรือมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือใหอาจารยสามารถยื่นขอดํารงตําแหนงทางวิชาการไดตามกําหนด 

ท่ีประชุมจึงยังไมเห็นชอบหลักการดังกลาวเนื่องจากอาจจะกระทบตอการขับเคลื่อนดานผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย และเม่ือเวลาผานมา 2 ปแลว ก็ไดมีการเรียกรองใหมีการพิจารณาทบทวนประเด็นดังกลาวอีกครั้ง 

ฝายทรัพยากรบุคคล จึงไดดําเนินการหารือรวมกับหัวหนาสวนงานจํานวนหนึ่ง และหัวหนาสวนงานเห็นวา

เพ่ือใหการพิจารณาประเด็นดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบควรเสนอเรื่องดังกลาวตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากท่ีประชุมเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยฝายทรัพยากรบุคคล

ไดดําเนินการจัดประชุมคณะผูบริหารระดับสวนงานและประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือให

ขอเสนอแนะหลักการในการกําหนดเง่ือนไขการจางของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ เม่ือวันท่ี 25 

มิถุนายน 2564 นั้น ฝายทรัพยากรบุคคล ไดนําขอเสนอแนะและหลักการของท่ีประชุมดังกลาวมาพิจารณา

แลวเห็นวา ในสวนของเง่ือนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ยังคงใหเปนไปตามเง่ือนไขเดิม 

แตในสวนของเง่ือนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ขอเสนอหลักการใหม ดังนี้ 

เงือ่นไขการจางพนักงานมหาวทิยาลยั ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที ่5/2558 (เดมิ) หลกัการ (ใหม) 

ผูชวยศาสตราจารย 

 ครบกําหนดระยะเวลา 9 ป หรือ 10 ป แลวแตกรณี 

หากไมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รศ. ตองพนสภาพฯ 

ทันที 

 กรณีท่ีพนสภาพฯแลว แตผลการพิจารณาตําแหนง ผศ. 

ยังไมแลวเสร็จ สวนงานอาจจางเปนลูกจางฯ เพ่ือรอผล

การพิจารณาได 

ผูชวยศาสตราจารย 

 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 9 ป หรือ 10 ป แลวแตกรณี 

หากไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รศ. ไมตองพน

สภาพฯ แตไมใหเลื่อนเงินเดือนประจําป จนกวาจะไดรับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รศ. 

 

ในการนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล จึงขอเสนอหลักการดังกลาวตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ใหขอเสนอแนะ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาตาม

อํานาจหนาท่ีตอไป  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. หากมีการปรับเง่ือนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเฉพาะในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

อาจจะกระทบตอผูดํารงตําแหนงอาจารยท่ีเตรียมความพรอมในการยื่นขอดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ซ่ึงอาจจะเกิดความคิดเห็นวาไมยุติธรรมกับกลุมดํารงตําแหนงอาจารยได ดังนั้น หากจะมีการปรับเง่ือนไขการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีการคิดท้ังระบบ 

2. อาจจะมีปญหาในกรณีผูท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเดิมท่ีไดรับผลกระทบไปแลว 

แตหากวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลท่ีไดรับผลกระทบเหลานั้นแลวสามารถขอสิทธิ์คืนไดหรือไม หรือสามารถ

ฟองรองไดหรือไม 

3. ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีแผนในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแกน และปจจุบันจะเห็นไดวา

ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย ไดมีการทําผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมในการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ประเด็นคือมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการในสิ่งท่ีดีข้ึน คงตัว หรือแยลง ดังนั้น ควรมี

การพิจารณาดวยความรอบคอบท้ังมิติในเชิงลึกและเชิงกวาง ประเด็นทางแกคือควรมีการศึกษาและ

เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยอาจใชหลักการเดิม คือ 7 ป สําหรับกลุมผูดํารงตําแหนงอาจารย 9 ป 

สําหรับกลุมผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อาจจะกําหนดหลักเกณฑใหมคือ ใหมีการขยายระยะเวลาอีก 

2 - 3 ป ท้ังตําแหนงอาจารย และผูชวยศาสตราจารย โดยจะตองมีการแจงเตือน 2 ครั้ง เพ่ือเปนกลไกในการติดตาม 

และเพ่ือการขับเคลื่อนและสอดรับกับการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

4. หากมีการปรับเง่ือนไขการจางตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไปกอน ถึงแมจะยังไมมี

การปรับเง่ือนไขการจางตําแหนงอาจารยในชวงนี้ เห็นวาจะสามารถชวยในเรื่องลดการสูญเสียจากการท่ีมหาวิทยาลัย

สรางบุคลากรมาถึง 16 ป ซ่ึงเปนอาจารยท่ีทําหนาท่ีดานการสอนเปนอยางดี แตมหาวิทยาลัยมีเง่ือนไขใหนํา

ผลงานวิจัยมาเปนตัวกําหนด ดังนั้น หากมีการขยายเวลาและไมใหไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนก็จะแนวทางท่ีเหมาะสม

ในชวงนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตองจัดความสมดุลระหวางบุคลากรและผลลัพธท่ีมหาวิทยาลัยจะได คือ 

อาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสอนถึง 16 ป และผลงานวิจัย   

5. ขอ 6.3.2 ของประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับท่ี 5/2558) กําหนดไววา ในการจะไดหรือไมได

กําหนดวาตองเปน 7 ป 9 ป จึงขอเสนอวา เปลี่ยนเปนตอง “ยื่น” ไดหรือไม เชนตองยื่นภายใน 7 ป ,ตองยื่นภายใน 9 ป 

เนื่องจากการจะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการหรอืไมมีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาการพิจารณา

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตองใชระยะเวลา บางกรณีใชระยะเวลา 1 ป หรือ 2 ป ซ่ึงเปนปจจัยท่ีไมสามารถ

ควบคุมได หากเราใชคําวา “ยื่น” อาจเปนแนวทางท่ีเหมาะสมกวา 

6. ขอ 15 และขอ16 ของประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับท่ี 5/2558) กําหนดวาไววา เม่ือถึงกําหนดแลว 

และไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ รองศาสตราจารย ก็จะตองพนสภาพการเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย แตหากสวนงานมีความประสงคจะจางตอก็ใหจางเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย นั้น 

เปนไปไดหรือไมวาในเม่ือมหาวิทยาลัยกําหนดใหยื่นและอยูในระหวางการรอผล หากไมเลิกจางและใหปฏิบัติงานตอไป

เม่ือถึงวันที่ทราบผลท่ีแนชัดแลวคอยเลิกจางหากดําเนินการในลักษณะนี้จะทําใหเกิดความตอเนื่องกวาเดิม

และฝายทรัพยากรบุคคลก็ไมตองปรับเปลี่ยนสัญญาจางหลายครั้ง 

7. จะเห็นวาพันธกิจเรื่องการเรียนการสอน ณ เวลานี้ไมไดถูก Recognize เทาท่ีควร

แตมุงในดานงานวิจัยเปนหลักสําคัญจึงเปนเหตุทําใหคนมุงเนนงานวิจัย แตในการเรียนการสอนท่ีจะเปน

กระบวนทัศนใหมท่ีอาจารยจะตองใหเวลาในสวนนี้เปนจํานวนมาก แตกลับกลายเปนวาเปนสิ่งท่ีทําใหอาจารย

ไมสามารถนําไปสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนได ซ่ึงประเด็นนี้เปนสวนหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยยังไมสามารถท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑท่ีมีอยูได อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลง ณ เวลานี้จะมีเรื่องของการเรียนการสอนท่ีเปน Reskilling , 

Upskilling ซ่ึงผูดํารงตําแหนงอาจารยจะใชเวลาในการทุมเทเรื่องดังกลาว จึงเห็นวาบุคลากรท่ีสําคัญในการ

ขับเคลื่อนคือ ผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารยไปเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงมหาวิทยาลัยก็ตองการใหคนกลุมนี้

มีกระบวนการรองรับท้ัง 2 อยาง เพ่ือใหพันธกิจเรื่องการเรียนการสอนและการวิจัยเปนไปในทิศทางท่ีสมดุลกัน 

ดังนั้น หากจะมีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการจางก็ควรพิจารณาตําแหนงอาจารยดวย 

8. ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการจางพนักงานตําแหนงทางวิชาการนั้น

ควรจะมีขอมูลประกอบการพิจารณาดวยเชน ตัวเลขขอมูลท่ีขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนง

รองศาสตราจารย ไมผานและมีการเลิกจางเปนจํานวนเทาใด รวมถึงสาเหตุท่ีไมผานคือสาเหตุจากอะไร ดังนั้น 

จึงเห็นวากองทรัพยากรบุคคลควรจะตองทําขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา และควรมีการเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยตาง  ๆดวย เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดมาตรการตาง  ๆท่ีจะสนับสนุนใหสามารถขอตําแหนงทางวิชาการได 

9. การปรับเง่ือนไขการจางควรปรับเปลี่ยนท้ังตําแหนงอาจารยและตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 13/2564 ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 14/2564 ในวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

10.เนื่องจากมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวอยางหลากหลายและมีการทบทวน

ความเห็นอยูหลายครั้ง จึงเห็นวาควรเรงดําเนินการตามเง่ือนไขในเรื่องดังกลาวตอไป เพ่ือใหบุคลากรท่ีรอผล

การพิจารณา จักไดรับสิทธิ์ไดทันทวงที 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบหลักการ การกําหนดเงื่อนไขการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตอไป 

 

เลิกประชมุเวลา 12.15 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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