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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่17/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่11 ตลุาคม 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. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

4. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

6. ศ.สมปอง คลายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

7. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

8. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

9. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

10. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

11. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

12. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

13. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

14. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

15. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

16. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

17. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

19. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

20. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

21. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

22. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

23. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

24. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

25. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

26. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

27. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

29. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

30. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

31. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

32. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

33. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

34. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

35. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

36. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

37. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

38. อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    

39. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

40. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

- ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.05 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

javascript:void(0);
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 แจงมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมีบุคลากรผูท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงจะครบกําหนดการยื่นขอตําแหนงรองศาสตราจารย 9 ป ในเดือน

ตุลาคม 2564 ไดยื่นเรื่องขอขยายเง่ือนไขการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตามประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑวิธีการจาง 

เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกําหนดใหกรณีผูท่ีไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ภายในระยะเวลา 9 ป นั้น 

แตเนื่องดวยสถานการณโควิด – 19 จึงทําใหการทําวิจัยหรือการตีพิมพผลงานมีอุปสรรค ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวทําใหมีผลกระทบตอผูท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ท่ีประชุมจึงมีมติใหขยายระยะเวลาการยื่นขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ จากเดิมออกไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีครบกําหนด โดยมีผลใหใชบังคับตั้งแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จึงขอใหหัวหนาสวนงานแจงใหฝายบุคคลของสวนงานและสาขาวิชาไดรับทราบตอไปดวย  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่16/2564 

เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 16/2564 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว จงึมีมติใหแกไข ดงันี ้

1. หนา 2 บรรทดัที ่7 แกไขนามสกลุ จากเดิม “วงศรตันชวีติ” แกไขเปน “วงศรตันชวีนิ” 

2. หนา 2 บรรทัดที่ 10 ใหแกไข ศ.สมปอง คลายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

เปนผูรวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

และหลงัจากแกไขแลว ทีป่ระชมุมมีติรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

- ไมมี – 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 
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ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 ขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดเสนอขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานใหมเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร และยุทธศาสตรการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ จึงขอเสนอการปรับโครงสราง ดังนี้ 

สรปุการแบงหนวยงาน และหนวยงานยอยภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายใน ปจจบุัน 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่ 2968/2560) 

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายใน 

ที่ปรับโครงสรางใหม 

1. กองบรหิารงานคณะ มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  68 คน 1. กองบรหิารงานคณะ  มีบุคลากร จํานวน 56  คน 

(1) งานบริหาร  มีบุคลากร จํานวน 39 คน 

(2) งานยุทธศาสตร  มีบุคลากร จํานวน 16 คน 

(3) งานวิชาการ  มีบุคลากร จํานวน 13 คน 

(1) งานบริหาร  มีบุคลากร จํานวน 26 คน 

(2) งานวิชาการ  มีบุคลากร จํานวน 10 คน 

(3) งานยุทธศาสตรและวิจัย  มีบุคลากร จํานวน 10 คน 

(4) งานพัฒนานักศึกษาและส่ือสารองคกร  

มีบุคลากร จํานวน 10 คน 

2. หนวยงานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามภารกจิเฉพาะหรอืยทุธศาสตรหรอื

การพึง่ตนเองของคณะ 

2. หนวยงานทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามภารกจิเฉพาะหรอืยทุธศาสตรหรอื

การพึง่ตนเองของคณะ 

2.1 หนวยงานทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามภารกจิเฉพาะหรอืยุทธศาสตร 

(1) ศูนยชุมชนอีสานศึกษา   

(2) ศูนยเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ   

(3) ศูนยบริการแรงงานและการยายถิ่นระหวางประเทศ   

(4) ศูนยประชาสังคมและการจัดการองคกรเอกชน

สาธารณประโยชน   

 

 

2.1 หนวยงานทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามภารกจิเฉพาะหรอืยุทธศาสตร 

(1) ศูนยชุมชนอีสานศึกษา    

(2) ศูนยเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ   

(3) ศูนยบริการแรงงานและการยายถิ่นระหวางประเทศ  

(4) ศูนยประชาสังคมและการจัดการองคกรเอกชน

สาธารณประโยชน   

(5) ศูนยการศึกษาตลอดชีวิต   

(6) ศูนยเพศภาวะศึกษา  

(7) ศูนยภาษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(8) ศูนยวิจัยนโยบายสาธารณะ 

หมายเหตุ ลําดับท่ี (5) – (8) จัดต้ังใหม ตามมติคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันท่ี 23 

สิงหาคม 2564 อยูในระหวางขั้นตอนการเสนอประกาศจัดต้ัง

หนวยงาน) 

2.2 หนวยงานวิสาหกจิ  

(1) ศูนยภาษาอาเซียน  

         (ตามประกาศ มข. ฉบับท่ี 3592/2561 เรื่อง 

ประเภทและสถานะ หนวยงานวิสาหกิจฯ) 

2.2 หนวยงานวิสาหกจิ      

             - ไมม ี-    

     ยุบเลิกศูนยภาษาอาเซียน ตามประกาศ มข. ฉบับท่ี 

1840/2564 

3.การบรหิารวชิาการ 

   มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน  108  คน 

3.การบรหิารวชิาการ     - เหมอืนเดมิ - 

   มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน  108  คน 

(1) สาขาวิชาภาษาตะวันตก    

(2) สาขาวิชาตะวันออก    

(3) สาขาวิชาภาษาไทย    

(1) สาขาวิชาภาษาตะวันตก   มีบุคลากร จํานวน 11 คน 

(2) สาขาวิชาตะวันออก   มีบุคลากร จํานวน 10 คน 

(3) สาขาวิชาภาษาไทย   มีบุคลากร จํานวน 13 คน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายใน ปจจบุัน 

ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน (ฉบบัที่ 2968/2560) 

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายใน 

ที่ปรับโครงสรางใหม 

(4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

(5) สาขาวิชามนุษยศาสตร   

(6) สาขาวิชาสังคมศาสตร   

(7) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร   

(4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีบุคลากร จํานวน 25 คน  

(5) สาขาวิชามนุษยศาสตร  มีบุคลากร จํานวน 13 คน 

(6) สาขาวิชาสังคมศาสตร  มีบุคลากร จํานวน 22 คน 

   (7) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  มีบุคลากร จํานวน 14 คน 
 

 

เปรียบเทียบภาระงานของงานภายในกองบรหิารงานคณะ 

ภาระงานของงานในกองบริหารงานคณะ ปจจุบนั ภาระงานของงานในกองบริหารงานคณะ โครงสรางใหม 

1. งานบริหารงาน  

สนับสนุนการบริหารท่ัวไป สนับสนุนการบริหารงานสาขาวิชา 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรูและ

พัฒนาองคกร การจัดการการคลัง การจัดการพัสดุ การจัดการ

ดานอาคารและสถานท่ี การจัดการสาธารณูปโภค การรักษาความ

ปลอดภัย และการจัดการส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน 

1. งานบริหาร  

สนับสนุนการบริหารท่ัวไป  สนับสนุนการบริหารงาน

สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการ

ความรูและพัฒนาองคกร การจัดการการคลัง การจัดการพัสดุ 

การจัดการดานอาคารและสถานท่ี การจัดการสาธารณูปโภค  

การรักษาความปลอดภัย และการจัดการส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน 

2. งานวิชาการ  

สนับสนุนการจัดการ ศึกษา ท้ั งระ ดับปริญ ญ าตรีและ

บัณฑิตศึกษา สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการวิจัย 

สนับสนุนการบริการวิชาการ สนับสนุนดานการตางประเทศ 

สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. งานวิชาการ  

สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ั งระ ดับปริญ ญ าตรีและ

บัณฑิตศึกษา สนับสนุนการประกันคุณภาพหลักสูตร บริการ

อาจารยและนักศึกษาชาวตางชาติ และประสานงานและสนับสนุน

ความรวมมือกับการตางประเทศ 

3. งานยทุธศาสตร  

สนับสนุนงานนโยบายและแผน การประเมินและประกัน

คุณภาพ  สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ 

3. งานยทุธศาสตรและวจิยั  

สนับสนุนงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร การพัฒนา

คุณภาพองคกร สนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการบริการวิชาการ 

และสนับสนุนการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 4. งานพัฒนานกัศกึษาและสือ่สารองคกร  

สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา สนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนและขับเคล่ือนงานศิษยเกาสัมพันธ และ

สนับสนุนการส่ือสารและประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก

องคกร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ผงัโครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ทีป่รบัโครงสรางใหม 

 
หมายเหตุ * หมายถึง หนวยงานยอยท่ีเปลี่ยนแปลงจากโครงสรางเดมิ 

  

ในการนี้ กองยุทธศาสตร ไดตรวจสอบและวิเคราะหโครงสรางของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรแลวพบวา การแบงหนวยงาน และหนวยงานยอย เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน

วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 โดยใหมีการแบงหนวยงานภายในออกเปนกองบริหารงานคณะ และหนวยงาน

ท่ีจัดต้ังข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร สวนการบริหารวิชาการ ใหบริหารแบบ “สาขาวิชา” โดยมีจํานวน

หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันไมนอยกวา 3 หลักสูตร หรือมีอาจารยประจําไมนอยกวา 10 คน และประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2388/2560) เรื่อง หลักเกณฑการแบงหนวยงานและหนวยงานยอย ใหแตละงาน

ตองมีผูปฏิบัติงานไมนอยกวา 10 คน 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโครงสรางการบริหารงาน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะ และขอซกัถาม ดังนี ้

1. การปรับโครงสรางจะตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของสวนงานและมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น หากสามารถจัดโครงสรางองคกรแบบแนวราบ (Flat Organization) จากมหาวิทยาลัยไปยังสวนงานจะ

ทําใหเกิดการบริหารจัดการการทํางานท่ีสามารถตอบโจทยและตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดรวดเร็ว 

แตหากจัดโครงสรางในลักษณะ Silo อาจจะสงผลใหแตละกระบวนการขับเคลื่อนมีความลาชา และทําให

ประสิทธิภาพประสิทธิผลไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวได 

2. ท่ีประชุมสอบถามวา มหาวิทยาลัยมีแผนหรือรูปแบบการรับบุคคลเขาปฏิบัติงานใน

ลักษณะท่ีแตกตางจากระบบปกติโดยท่ีไมผูกพันในระยะยาวเพ่ือรองรับการจัดตั้งหนวยงานตามยุทธศาสตรหรือไม  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ในปจจุบันรูปแบบ

โครงสรางและการจางงานของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุนมากข้ึน หากสวนงานจัดตั้งเปนหนวยงานวิสาหกิจก็

สามารถกําหนดกรอบและวิธีการจางเองได หากจัดตั้งเปนหนวยงานยุทธศาสตรก็สามารถจางบุคคลเขา

ปฏิบัติงานในลักษณะลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินรายไดของสวนงาน หรือหากไมใชลูกจางชั่วคราวก็สามารถ

ดําเนินการในลักษณะการจางเปนโครงการ แตหากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยก็จะตองรอตามการเปดรอบการรับ

สมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ รูปแบบการจางงานฝายทรัพยากรบุคคลอาจจะพิจารณาปรับ

รูปแบบใหมีความยืดหยุนท่ีจะสามารถรับบุคคลเขาปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมท่ีประชุมวา ฝายทรัพยากรบุคคล

ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณารูปแบบการจางงานซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการหารูปแบบการจางงานท่ีหลากหลาย

เพ่ือใหตอบสนองและสอดคลองกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องการจัดสอบ

ในตําแหนงท่ีมีผูสมัครสอบจํานวนมากซ่ึงตองใชระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร แตหากตําแหนงใดท่ีมี

ผูสมัครในจํานวนท่ีสามารถจัดสอบแยกจากรอบปกติไดก็ไดเรงดําเนินการแลว 

ประธานกรรมการ ไดใหขอเสนอแนะวา การรับบุคคลเขาปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึนนั้น 

ฝายทรัพยากรบุคคลอาจพิจารณาศึกษารูปแบบการรับบุคคลเขาปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. เปนกรณีตัวอยาง

โดยเปดสอบและใหข้ึนบัญชีไว ปละ 2 ครั้ง เม่ือมีตําแหนงท่ีตองการเปดรับสมัครใหบุคคลสามารถใหยื่น

คะแนน และจัดใหมีการสัมภาษณหรือสอบเพ่ิมเติมเปนรายตําแหนงไป ก็จะทําใหมีความรวดเร็วข้ึน 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การปรับโครงสรางการบริหารงาน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามที่เสนอ และมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมตอไป 

 

4.2 นโยบายการผลิตบัณฑติ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการกําหนดนโยบายการผลิตบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น

กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2565 – 2569 ดังนี้ 
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Policies OKRs 

1. ไมเพิ่มหลักสูตรและจํานวนการรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ยกเวนหลักสูตรท่ีเปนความตองการของประเทศ 

(ตาม  12 new S-curveและ Global mega trends) หรือ

เปนหลักสูตรท่ีริเริ่มโดยนโยบายของ มหาวิทยาลัย 

- ความสอดคลองของหลักสูตรกับ S-curve, Global 

Megatrend, SDG 

2. ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตร ี    

ท้ังหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม ใหเปนหลักสูตรกระบวน

ทัศนใหม (Learning Paradigm) เนนการพัฒนาทักษะ (21st 

Century Skills) มุมมองและสมรรถนะระดับสากล (Global 

Perspective & Capability) ของนักศึกษา ตามยุทธศาสตร 

Education Transformation ของมหาวิทยาลัย 

- ความสอดคลองกับ Learning Paradigm 

3. ใหเพ่ิมหลักสูตรและการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับปริญญา เอกที่เนนงานวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกลุม Global 

and Frontier Research University 

- ความสอดคลองกับ Global and Frontier Research 

University 

4. สงเสริมการเปดหลักสูตรนานาชาตใินทุกระดับ - หลักสูตรนานาชาต ิ

5. การรับนักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี             

ใหเนนคุณภาพของผูเรียนมากกวาปริมาณ และใหรับตาม

จํานวนท่ีกําหนดไวในแผนการรับของหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษายอนหลัง 3 ป  

- แผนและผลการรับนักศึกษา ตามกรอบ 

6. พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมี เปาหมาย

ใหบัณฑิตมีงานทํามากกวารอยละ 80 

- อัตราการมีงานทําของบัณฑติ 

7. หลักสูตรท่ีรับนักศึกษาไดนอยกวารอยละ 60 ของ

แผนการรับนักศึกษา หรือไมเปนท่ีตองการของตลาดงาน 

หรือไมสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ ควรมีการ

ปรับปรุง ควบรวม หรือ ยกเลิก 

- แผนและผลของการรับนักศึกษา ตามกรอบการรับนักศึกษา  

- ตนทุนการบริหารหลักสูตร  

- อัตราการแขงขันในการรับนักศึกษา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. การกําหนดนโยบายและ OKRs ควรกําหนดใหมีความทาทายมากกวานี้ 

2. หากทุกหลักสูตรเปดหลักสูตรนานาชาติแลว บทบาทของวิทยาลัยนานาชาติตามทิศทาง

ของมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร 

3. ควรเพ่ิม OKRs อัตราการมีงานทําของบัณฑิตในบริษัทท่ีเปนชั้นนําของโลก และ

อัตราบัณฑิตท่ีไดงานทําในสถานประกอบการท่ีเขาฝกสหกิจศึกษา 

4. นโยบายสงเสริมการเปดหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือใหมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา

เพ่ิมข้ึน จะรวมถึงสงเสริมหลักสูตรภาษาไทยท่ีมีนักศึกษาตางชาติมาศึกษาดวยหรือไม 
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5. กรณีท่ีมีการควบรวมหลักสูตร ซ่ึงจะตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบ

หลักสูตรเดิมนั้น เนื่องจากยังคงมีนักศึกษาอยู มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางเพ่ือกําหนดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรกรณีควบรวมหลักสูตรท่ียังคงมีนักศึกษาอยูดวย 

6. การรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะเปนปจจัยในการตอบสนองแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดสถานะเปน  Global and Frontier Research แตบางหลักสูตรอาจจะรับนักศึกษา

ไดไมถึงรอยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษา ดังนั้น ควรพิจารณาถึงผลกระทบตอการกําหนดสถานะการเปน 

Global and Frontier Research ของมหาวิทยาลัยดวย 

7. หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหดําเนินการตามนโยบายขอ 1 – 3 แลว จะเริ่มใชเม่ือใด 

เนื่องจากมีบางหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงไปแลวหรืออยูระหวางการดําเนินการจะไดดําเนินการไดถูกตอง ดังนั้น 

ควรกําหนดระยะเวลาการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

8. กรณีท่ีหลักสูตรใดไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยหากจะเปดเปน

หลักสูตรนานาชาติเพ่ือรับนักศึกษาตางชาติดวยนั้นจะตองระบุเหตุผลความจําเปนตาง ๆ ไวใหชัดเจนดวย 

9. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายการผลิตบัณฑิตท่ีชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องปริมาณ แตสิ่งสําคัญ

ท่ีเปนเปาหมายของการผลิตบัณฑิตคือคุณภาพ ซ่ึง OKR s ท่ีกําหนดอาจจะยังไมสะทอนถึงเรื่องคุณภาพ เรื่องบูรณาการ

ขามศาสตร ความพรอมในการจัดการหลักสูตร Non-Credit / Upskill / Reskill / Lifelong Learning  

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมมีติรับทราบตามทีเ่สนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

4.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ (Memorandum of Agreement , MOA) 

ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุน 

รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะแพทยศาสตร

มีความประสงคจะจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement , MOA) 

ในลักษณะการจัดการหลักสูตรรวมกัน เนื่องจากไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการ 

(Memorandum of Understanding , MOU) เรียบรอยแลว โดย MOA จะจัดทํารวมกับ Fujita Health 

University ประเทศญ่ีปุน เพ่ือท่ีจะจัดทําหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาเอกดานเวชศาสตรฟนฟู และ

เพ่ือใหการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Agreement , MOA) ระหวาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ Fujita Health University ประเทศญ่ีปุน เปนไปตามขอ 9 แหงประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1249/2563) ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ในการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ซ่ึงกําหนดไว ดังนี้ 

“ขอ 9 การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการท่ีเปนการจัดการหลักสูตรรวม

ระหวางสถาบันและการใหปริญญารวมระหวางสถาบัน จะตองดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยและตองไดรับ

อนุมัติจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยกอนลงนามในขอตกลงทางวิชาการ โดยใหดําเนินการตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังระเบียบ ประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

ท้ังนี้  การจัดทํารายละเอียดของการจัดการหลักสูตรรวมกันในบันทึกขอตกลง 

(Memorandum of Agreement , MOA) ให เสนอตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย” 
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ท้ังนี้ รายละเอียดของการจัดการหลักสูตรรวมกันในบันทึกขอตกลง (Memorandum of 

Agreement , MOA) ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 

27 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

ขอมูลเบื้องตน Fujita Health University 

• เปนมหาวิทยาลัยทางการแพทยเอกชนท่ีมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุน กอตั้งข้ึน 

พ.ศ. 2507 ณ เมือง Toyoake (ทางใตของเมือง Nagoya) จังหวัด Aichi 

• ไดพัฒนา Welwalk WW-1000 : Rehabilitation Robot รวมกับบริษัท 

Toyota และไดรับรางวัล  Robot Award ในป 2018 

• 151 - 200th Japan University Rankings 2021 และ 2020 โดย Times 

Higher Education (THE)  

• 64th Top Universities in Japan in 2021 - 2022 โดย Center for World 

University Rankings 

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• นักศึกษาแพทย และแพทยประจําบาน ไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน ณ FHU ทุก ๆ  ป 

• นักศึกษาแพทยจาก FHU มาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร ทุก ๆ  ป 

• อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนเดินทางไปรวมพิธีลงนาม MOU และ เจรจา

ความรวมมือทางวิชาการ ณ FHU 

• อธิการบดี FHU เดินทางมาเจรจาความรวมมือในการจัดทํา DDP ณ คณะแพทยศาสตร  

บันทึกขอตกลงทางวิชาการ (MOU) 

• จัดทํา MOU ระดับคณะกับ School of Medicine, FHU ในป 2006  

• พัฒนาเปน MOU ระดับมหาวิทยาลัย ป 2007  

• ไดตออายุ MOU ในป 2010 ป 2015 และ ป 2019  

• ปจจุบัน FHU และคณะแพทยศาสตร ประสงคจะจัดทํา Memorandum of 

Agreement on Double Degree Program (DDP) for Doctoral Degree 

ในการจัดทําหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาเอกดานเวชศาสตรฟนฟู    

MOA ระบุประเดน็ความรวมมอืในการจดัทาํหลกัสตูรสองปรญิญาระดบัปรญิญาเอก

ดานเวชศาสตรฟนฟู ดังนี ้ 

• Article 1 Admission and Selection of Students 

• Article 2 Acceptable Quantity of Students 

• Article 3 Structure of the Study Program 

• Article 4 Tuition Fee and Other Expenses 

• Article 5 Supervision & Accreditation of Credits 

• Article 6 Intellectual Property 

• Article 7 Name, Official Emblem and Logo  
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• Article 8 Responsible Faculty person for contact and coordination 

• Article 9 Validity and Termination  

ท้ังนี้ MOA มีกําหนดหมดอายุ ใน พ.ศ. 2567 พรอมกับ MOU ฉบับหลักท่ีลงนามไว 

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562  
แผนการจัดทําหลักสูตรสองปริญญาดานเวชศาสตรฟนฟู 

 

 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีสังเกตวา ในราง MOA หัวขอ Article 3 Structure of the Study Program 

ไดระบุไววาเปนหลักสูตร 4 ป ซ่ึงมีขอมูลไมตรงกันกับแผนการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอให

ตรวจสอบใหตรงกันดวย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการ (Memorandum of Agreement , MOA) ระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ Fujita Health 

University ประเทศญี่ปุน ตามที่เสนอ และขอใหฝายการตางประเทศรับขอสังเกตของที่ประชุมเพื่อดําเนินการ

ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

4.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. .... 

คณบดีคณะสหวิทยาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย

ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารงาน เปนคณะสหวิทยาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

1365/2563) เรื่อง การจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2563 โดยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย เปนหนวยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของ

คณะสหวิทยาการ ในการนี้ จึงเปนการสมควรใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2561 ใหสอดคลองประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

1789/2561) เรื่อง การบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของสวนงาน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตฯ 

จึงดําเนินการปรับปรุงขอมูลและจัดทําฉบับราง “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ....” ท้ังนี้ (ราง) ระเบียบ ฯ ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบ

หลักการจากท่ีประชุม คณะกรรมการประจําคณะสหวิทยาการ ในการประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 

2564 เรียบรอยแลว 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. เนื่องจากเปนการจัดการสถานศึกษาท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบ

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ดังนั้น ขอใหนํามาระบุไวในคําปรารภของระเบียบนี้ดวย 

2. ขอ 13 ไดกําหนดวาอาจใหมีคณะกรรมการประจําโรงเรียน โดยใหผูอํานวยการ

เปนผูพิจารณาเสนอแตงตั้ง แตไมไดกําหนดองคประกอบและไมไดระบุผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประจาํโรงเรียนไว ดังนั้น ขอใหระบุไวใหชัดเจนดวย 

3. การจัดการสถานศึกษาจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น 

เห็นวาสวนงานท่ีจะมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ํากวาระดับอุดมศึกษา คือ คณะศึกษาศาสตร 

ดังนั้น ในสวนของการรับผิดชอบหรือคณะกรรมการในการจัดการเรียนการสอนในระดับตํ่ากวาระดับอุดมศึกษา

ควรใหคณะศึกษาศาสตรมีสวนเก่ียวของดวย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิหน็ชอบหลกัการตาม (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแกน 

วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. .... และขอใหรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการปรับแกไขกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 



- 13 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

4.5 การรับบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ และผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

เก่ียวกับการรับบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกนโครงการการรับเขาศึกษาของโครงการรับนักเรียน 

ท่ีมีศักยภาพสูงดานวิศวกรรมศาสตรภายใตการบูรณาการความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับ

โรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูง และโครงการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ ท่ีขออนุมัติเปดรับนักศึกษาใน

รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2565 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 นั้น ท่ีประชุมสรุปความเห็นให

เปดรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานวิศวกรรมศาสตรภายใตการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับโรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูง โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

1.1 ผูส มัครเขารับการคัดเลือกจะตองเปนนักเรียนท่ี กําลังศึกษาอยูชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนศักยภาพสูง 

1.2 ผูสมัครตองเปนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.4 – ม.6 (5 ภาคการศึกษา) ไมต่ํากวา 3.25 และมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร เคมี ฟสิกส และ

ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.25 

1.3 คณะวิศวกรรมศาสตรทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการการรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานวิศวกรรมศาสตร ฯ โดยคัดเลือกโรงเรียนจาก 100 โรงเรียนอันดับ

โรงเรียนดีท่ีประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนชั้นนําประจําจังหวัด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

1.4 จํานวนรับเขาศึกษา รอยละ 100 ของจํานวนการรับตามแผน 

2. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการรับนักเรียนผานโครงการรับนักเรียนท่ีเปน

บุตรบุ คลากรอุตสาหกรรมออยและน้ํ าตาล โดยความเห็นชอบ ท่ีประชุมคณ ะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 โดยไดเริ่มรับนักศึกษา

ตั้งแตปการศึกษา 2561 – 2564 ผานการรับรอบท่ี 1 (Portfolio) ซ่ึงในแตละปการศึกษาไดจํานวนนักเรียน 

ดังนี้ ปการศึกษา 2561 จํานวน 4 คน ปการศึกษา 2562 จํานวน 9 คน ปการศึกษา 2563 จํานวน 10 คน 

และปการศึกษา 2564 จํานวน 11 คน เนื่องจากปการศึกษา 2564 มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาในโครงการดังกลาว

เพ่ิมมากข้ึน แตคณะวิศวกรรมศาสตรสามารถรับตามแผนได จํานวน 10 คน ในการนี้ จึงขออนุมัติเปดรับ

นักเรียนโครงการดังกลาวตอเนื่องไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2565 และขอปรับแผนการรับ 

จากเดิมรับจํานวนไมเกินรอยละ 25 เปนรับจาํนวนไมเกินรอยละ 50 คน ของจํานวนรับตามแผน 40 คน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. โครงการรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานวิศวกรรมศาสตรภายใตการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง ในปจจุบันพบวา จํานวนนักเรียนท่ี

คณะวิศวกรรมศาสตร สามารถรับเขาศึกษาเปนไปตามแผนท่ีกําหนดในแตละป แตมีปญหาเรื่องคุณภาพของ

นักเรียน ซ่ึงมีอัตราการสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป เพียงรอยละ 10 เทานั้น และยังสงผลใหเกิดการตกออก 

หรือเรียนชากวากําหนด ประกอบกับเม่ือนักศึกษาไดเขามาเรียนแลวพบวามีการขอยายสาขาวิชาภายในคณะ

อีกจํานวนหนึ่งดวย คณะวิศวกรรมศาสตร จึงเห็นวาเพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจในการศึกษาตอ

ทางดานวิศวกรรมศาสตรและเตรียมความพรอมใหแกโรงเรียนและนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย จึงไดจัดทํา

โครงการดังกลาว โดยคณะวิศวกรรมศาสตรจะทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับโรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูง โดยโรงเรียน

ท่ีมีศักยภาพสูงท่ีสามารถเขารวมโครงการนี้ได ตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามรายละเอียดในโครงการ ฯ 

เชน เปนโรงเรียนนานาชาติ ,เปนโรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือมุงเนนการเตรียมตัวเขาศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ,เปนโรงเรียนจาก 100 โรงเรียน 

อันดับโรงเรียนดี ,เปนโรงเรียนท่ีมีผลงานโดดเดนดานวิชาการเปนท่ียอมรับของสังคม เปนตน 

2. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปนโครงการท่ีเปด

โอกาสใหบุตรหลานบุคลากรภาคอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรเปนสาขาเดียวท่ี

ขอรับนักศึกษาเพ่ิม ปญหาท่ีพบคือ เดิมคณะวิศวกรรมศาสตรมี 8 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

เปนสาขาวิชาท่ีรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไมคอยสูงนักและมีการตกออกสูง ตอมาจึงไดมีการเปดรับนักศึกษา

แยกจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทําใหมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจึงเห็นวาการรับนักเรียน

ควรมุงเปาหมายเปนการเฉพาะเจาะจงเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญความเปนเลิศ ซ่ึงเห็นวาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนมาก จึงไดเปดโครงการนี้เพ่ือนํารองเม่ือ 3 ปท่ีแลว จากการเปดโครงการดังกลาว

แลวมีผูสนใจเพิ่มมากข้ึนตามลําดับและสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมเกษตรในการสรางความเขมแข็งท่ีจะเปนเลิศ

ดานออยและน้ําตาล ในการนี้ จึงขอเปดรับโครงการดังกลาวตอเนื่องอีก 5 ป อีกท้ัง ยังสอดคลองกับ SDG 4 Quality 

Education อีกดวย 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะกอนดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของตอไป 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะ และขอสังเกต ดงันี ้

1. โครงการรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงดานวิศวกรรมศาสตรภายใตการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับโรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูง  

- อาจเพ่ิมชองทางการรับบุคคลเขาศึกษาโดยเฉพาะกลุมนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีสนใจเขาโครงการ ฯ  
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- ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา 100 โรงเรียน อันดับโรงเรียนดี ใครเปนผูจัดอันดับ 

เกณฑในการจัดอันดับเปนอยางไร การจัดอันดับอาจจะไมคอยคงทีในแตละป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

โรงเรียนขนาดใหญโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได 

- หากในอนาคตมหาวิทยาลัยเห็นวากระบวนการรับเขาเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ 

มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการในลักษณะของคณะท่ีอยูภายในดวยกันแลวมี Pre - University มีคายรวมกัน 

โดยใชเกณฑท่ีอาจจะครอบคลุม 100 โรงเรียน อันดับโรงเรียนดี เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพนั้นก็จะ

เปนสวนท่ีสําคัญในการทํางานตอไป 

- ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา 100 โรงเรียน อันดับโรงเรียนดี บางโรงเรียนอาจจะไม

มีรายชื่ออยูใน 100 โรงเรียน แตมีนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง 

- คณะวิศวกรรมศาสตรควรกําหนดเง่ือนไขหรือเกณฑ คําวา”โรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูง”

ใหมีความชัดเจนดวย และใหระบุเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องวิธีการของการคัดเลือกโรงเรียน เชน ความรวมมือ 

อาจจะตองระบุใหชัดเจนวาเปนโครงการท่ีทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนผานกิจกรรม

ทางวิชาการ เพ่ือใหชัดเจนวาจะตองมีการทํางานรวมกันกับโรงเรียน 

- หากใชชื่อโครงการโรงเรียนท่ีมีศักยภาพสูงอาจทําใหเกิดขอสงสัยหรือปญหาตาง ๆ  ได 

อาจเปลี่ยนเปนเตรียมวิศวกรนาจะเหมาะสมกวา 

- ใน MOU ไมควรระบุเรื่อง 100 โรงเรียน อันดับโรงเรียนดี ควรระบุเปนโรงเรียนท่ีมี

ความพรอมท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเปนวิศวกร 

2. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

- ดวยกลุมมิตรผลกําลังจะจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแกน

(วิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ) โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนท่ีเนนในเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรอุตสาหกรรม

สมัยใหม Robotics and AI For Agriculture หรือ RAIFA นั้น โดยมีกลุมเปาหมายการรับเขาศึกษาคือกลุม

บุตรหลานเกษตรกรดวย คณะวิศวกรรมศาสตรอาจทําความรวมมือและเพ่ิมคุณสมบัติรับบุคคลเขาศึกษาใน

โครงการของคณะ ฯ นอกเหนือจากรับนักเรียนมัธยมศึกษา (สายสามัญ) 

- ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา ดวยโครงการนี้เปนโครงการท่ีเปดรับรอบท่ี 1 (Portfolio) 

แตเม่ือพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษามาแลวพบวาผลการเรียนยังไมคอยดีเทาท่ีควร จึงเห็นวา

หากกําหนดคะแนนหรือรับในรอบอ่ืนอาจเพ่ิมใหมีคะแนนมาประกอบการพิจารณาดวย เนื่องจากรับเฉพาะ

รอบท่ี 1 (Portfolio) อาจจะยังไมครอบคลุมถึงเนื้อหาหรือพ้ืนฐานทางวิชาการ 

- อาจจะขยายโครงการสําหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล เพ่ือเพ่ิมชองทาง 

การรับเขาศึกษาสําหรับผูท่ีมีความสนใจในดานนี้ดวย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การรับบุคคลเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
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1. โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงดานวิศวกรรมศาสตรภายใตการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง 

2. โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิธีพิเศษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยเปดรับนักเรียน

โครงการดังกลาวตอเนื่องไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2565 และปรับแผนการรับ จากเดิมรับ

จํานวนไมเกินรอยละ 25 เปนรับจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนรับตามแผน 40 คน 

ทั้งนี้ ขอใหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดวย 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไมมี – 

 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ 

6.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World Ranking 2022 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีไดรายงานการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําเดือนกันยายน 2564 เรื่อง THE World Ranking 2022 ตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 

ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 ซ่ึงไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบวา การจัดอันดับของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในอันดับท่ี 1,200+ และอันดับในประเทศของมหาวิทยาลัยลดลง 1 อันดับ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

 
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขางตนจะพบวา  คะแนน Overall ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

หางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพียงเล็กนอย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2564 ในวันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 18/2564 ในวันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564 เรียบรอยแลว 

 
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขางตน ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหความเห็นตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวา มีมหาวิทยาลัยใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 แหง ซ่ึงมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมาไมนานมาก เปนมหาวิทยาลัยเอกชนและ

มีขนาดเล็ก แตมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยูท่ี อันดับ 401 - 500 และมีอันดับสูงกวามหาวิทยาลัยอันดับ 1 

ของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดลดวย ซ่ึง ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ไดชี้ใหเห็นวา พารามิเตอรท้ังหมด

ของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีคะแนนนอยกวาของมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 

ยกเวน Citations ท่ีมีคะแนนมากกวามหาวิทยาลัยของประเทศไทย และหากมหาวิทยาลัยขอนแกนจะแขงขัน

กับมหาวิทยาลัยอ่ืน สิ่งท่ีจะสามารถดําเนินการไดคือการเพ่ิม Citations และจะตองเนนคุณภาพงานวิจัยของ 

Paper นั้นดวย  

ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาหาแนวทางรวมกัน ในการผลักดัน 

Citations โดยเนนคุณภาพงานวิจัยของ Paper ใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐาน Q1 

โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

1. เนนการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากปริญญาเอกจะบังคับให

มีผลงานวิจัยซ่ึงจะตองตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐาน Q1  

2. นักวิจัยเมธีอาวุโส ซ่ึงจะเนน Q1 อยูแลว และฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาอยู

ระหวางการดําเนินการปรับเง่ือนไขการใหทุนหรือรางวัลโดยจะกําหนดใหผลงานวิจัยจะตองอยูระดับ Q1 

3. คาตอบแทนทางวิชาการ (ลําดับท่ี 2) เดิมใชคําวา จํานวนตอป อาจเปลี่ยนเปน 

Citations และสะสมได 3 ปหรือ 5 ป  
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา นอกจากมหาวิทยาลัยใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแลวยังมี University Brunei Darussalam อยูในอันดับท่ีสูงกวามหาวิทยาลัยใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดวย ซ่ึงจะเห็นไดวาในมหาวิทยาลัยในอาเซียนไดทําอันดับมหาวิทยาลัยไดสูงข้ึน 

และขอเสนอวามหาวิทยาลัยอาจจะแบงกลุมอาจารย เชน กลุมอาจารยรุนใหมท่ีอาจจะยังไมไดใหความสนใจท่ีจะทํา

ใหผลงานวิจัยอยูในระดับควอไทล กลุมอาจารยรุนกลางอาจจะตองเนนมากข้ึน และกลุมอาจารยท่ีเปนระดับ

ศาสตราจารยอาจจะตองระบุวาเปน Q1 เทานั้น หรือผูตออายุในกลุมนักวิจัยเมธีอาวุโสก็ตองระบุวาเปน Q1 

เทานั้น ซ่ึงจะสามารถผลักดัน Citations ได 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็ และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. สิ่งท่ีจะทําใหสามารถชวยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐาน Q1 

หรือผลงานวิจัยถูกอางอิงได คือ เรื่องท่ีทําวิจัยจะตองเปน Global Interest โดยเฉพาะ Paper ท่ีอยูในระดับ Q1 

2. หากจะมีการกระตุนมีใหตีพิมพระดับ Q1 อาจจะตองพิจารณาลงรายละเอียดใน

บางสาขาโดยเฉพาะสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางท่ีจะสนับสนุนทุนระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

6.2 การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแกน และมาตรการการชวยเหลือ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ระสบอุทกภัย 

(1) การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแกน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการชวยเหลือน้ําทวม 

เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยในระดับมหาวิทยาลัยจะมีกองสื่อสารองคกร และฝายพัฒนานักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธ ในระดับสวนงานจะมีคณะสัตวแพทยศาสตร และคณะเทคโนโลยี ท่ีไดใหการชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยและลงพ้ืนท่ีน้ําทวมดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา ฝายพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแกน เชน ต.กุดเคา 

อ. มัญจาคีรี , ต.พระบุ อ.พระยืน และอ.บานแฮด เปนตน ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีพบวา โดยสวนใหญน้ําทวมเปน

พ้ืนท่ีวงกวาง ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดใหการชวยเหลือเปนเครื่องอุปโภคบริโภค ท้ังนี้ 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไดจัดทําโรงทานเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ซ่ึงทาง อบต. ขาดแคลน

วัตถุดิบเพ่ือใชประกอบอาหาร 

ท้ังนี้ กองสื่อสารองคกร ไดมีการเตรียมการเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแกน 

เชน บานบึงใครนุน ต.บึงเนียม และในเบื้องตนไดมีการสั่งซ้ือขนมและน้ําดื่มจากคณะเทคโนโลยี จํานวน 300 ชุด 
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ภาพการลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแกน 

 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะเภสัชศาสตรขอรวมบริจาค

น้ําดื่ม จํานวน 1,200 ขวด ผานทางรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา คณะเกษตรศาสตรจะเตรียมการ

ชวยเหลือหลังจากน้ําลด โดยจะมีตนกลาหรือไมผลตาง ๆ เพ่ือเปนการฟนฟูพ้ืนท่ี จึงขอใหหนวยท่ีลงพ้ืนท่ีสวนหนา

ชวยสํารวจความตองการของประชาชาชนดวยวามีความประสงคใหชวยสนับสนุนอยางไร เพ่ือเปนขอมูลให

คณะเกษตรศาสตรไดเตรียมการดวย 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยคณะกรรมการ

โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) ไดมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมและไดมีการชวยเหลือน้ําทวม โดยไดใช

งบประมาณบรหิารจัดการโครงการ U2T และผลิตภัณฑจากโรงงานตนแบบ เพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน 

ต.กุดเคา อ. มัญจาคีรี โดยในวันพุธท่ี 13 ตุลาคม 2564 จะมีการลงพ้ืนท่ีท่ี อ.แวงนอย  

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการชวยเหลือเปนระบบมากยิ่งข้ึน จึงขอ

มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษตรวจสอบวาพ้ืนท่ีใดท่ีไดรับผลกระทบและมีหนวยงานใดเขาใหการชวยเหลือ

แลวหรือไม เนื่องจากมีผูท่ีมีความประสงคชวยเหลือน้ําทวมจํานวนมาก เพ่ือมิใหการชวยเหลือท่ีซํ้าซอนจนเกินไป 

หรือมีพ้ืนท่ีท่ียังไมไดรับการชวยเหลือ จะไดใหการชวยเหลือไดอยางท่ัวถึง 
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(2) มาตรการการชวยเหลือนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนทีป่ระสบอุทกภัย 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดขอหารือวา ดวยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับผลกระทบน้ําทวม แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศชวยเหลือท่ี

ครอบคลุมเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงขอหารือวามหาวิทยาลัยจะมีแนวทางชวยเหลือนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาหรือไมอยางไร รวมถึงสําหรับบุคลากรท่ีไดรับผลกระทบสูงมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการชวยเหลือ

เพ่ิมเติมมากกวาเกณฑท่ีไดกําหนดไปแลวไดหรือไม 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา กรณีท่ีมีประกาศการชวยเหลือเพ่ือรองรับ

ผูประสบภัยไวแลว สวนงานสามารถเบิกจายไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนด แตหากสวนงานมีความประสงคจะ

ชวยเหลือเพ่ิมเติมโดยใชเงินรายไดของสวนงาน ขอใหหารือวิธีการเบิกจายกับกองคลังเพ่ือใหถูกตองตาม

ข้ันตอนดวย 

ผูอํานวยการกองคลัง ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการ

และสิทธิประโยชนอยูแลว หากเปนกองทุนสวนกลางใหยื่นความประสงคผานกองทรัพยากรบุคคล หากเปน

กองทุนสวนงานก็ใหยื่นความประสงคท่ีสวนงาน ในสวนท่ีจะมีโครงการชวยเหลืออ่ืนเพ่ิมเติม แตปจจุบันยังไมมี

เกณฑการชวยเหลือซ่ึงจะตองเสนอตอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุตอไป โดยมีกําหนดการประชุม

วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอตอท่ีประชุมวา ควรมีการสํารวจผูท่ี

ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยท้ังนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และบุคลากรวามีจํานวนและผลกระทบเปนอยางไร 

และควรมีหนวยเฉพาะกิจเพ่ือรับผิดชอบเรื่องดังกลาวเพ่ือใหการชวยเหลือไดทันทวงที 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. กรณีการชวยเหลือประชาชนท่ัวไป มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหชวยเหลือตามท่ี

มหาวิทยาลัยมีความพรอม หากนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก อยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 

นักศึกษาก็จะไดรับการชวยเหลือเหมือนประชาชนท่ัวไปดวย 

2. กรณีการชวยเหลือบุคลากร มหาวิทยาลัยมีกองทุนใหการชวยเหลืออยูแลวซ่ึงได

ออกประกาศหลักเกณฑไปแลวนั้น จึงขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลไปดําเนินการตรวจสอบ

อํานาจในการพิจารณาการชวยเหลือเพ่ิมเติมจากเกณฑท่ีกําหนดไปแลววาจะตองดําเนินการอยางไรเพ่ือให

ถูกตองตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของท้ังกองทุนสวนกลาง และกองทุนสวนงานดวย 

3. กรณีการชวยเหลือนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก ขอใหสวนงานเปน

ผูสํารวจผูท่ีไดรับผลกระทบ และหาแนวทางท่ีจะสามารถใหในการชวยเหลือไดอยางไร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ในระยะเรงดวน ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

และรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล รวบรวมกรณีท่ีเปนเรงดวนวามีจํานวนมากนอยเทาใด และมีความเสียหาย

มากนอยเทาใด แตการเบิกจายเงินในการชวยเหลือจะตองเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุกรณีท่ี

ระเบียบไมไดกําหนดไว 
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2. หากจะมีการแกไขระเบียบควรพิจารณาดวยความรอบคอบ เชน กรณีนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาอาจจะกําหนดใหใชในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมกัน เพียงแตการเพ่ิมวงเงินจะตอง

คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนดวย หากมีผูไดรับผลกระทบกระจายเปนวงกวางก็อาจจะสงผลตองบประมาณของ

มหาวิทยาลัยได 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยควรมี

คณะกรรมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน เชน เบิกเงินไดภายใน 1 วัน 

ประธานกรรมการ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลไปดําเนินการ

หาชองทางในการชวยเหลือกรณีฉุกเฉินตอไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอใหฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ฝายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธ ฝายกิจการพิเศษ และฝายทรัพยากรบุคคล รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม

เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

เลิกประชมุเวลา 12.35 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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