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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564 ในวันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 21/2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 20/2564 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 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. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
6. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
7. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
8. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
9. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
10. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
11. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
12. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
13. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
15. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
16. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
17. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
18. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
19. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
20. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  
21. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
22. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
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23. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
24. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
25. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
27. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
28. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
29. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
30. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
31. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
32. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
33. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
34. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
35. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
36. ศ.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
37. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
38. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
40. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
2. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 

 
2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เม่ือวันที่  3 พฤศจิกายน 2564 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับ
การรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 
ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างดียิ่ง ท าให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และได้รับความชื่นชมจาก
นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีประชาชนให้ความสนใจ  และเข้าร่วมงาน             
เป็นจ านวนมาก  

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กล่าวต่อที ่ประชุมว่า ในโอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผู ้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานประเพณี                    
ลอยกระทงดังกล่าว ท าให้การจัดงานส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2564 เม่ือ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
-ไม่มี- 

 



4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564 ในวันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 21/2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แทนผู้อ านวยการส านักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ขอถอนวาระ (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
 ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การจัดท าปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับก าหนดวัน 
เปิดภาคเรียน และการจัดตารางสอบ แก่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าปฏิทิน
การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยมีก าหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา รอบที ่ 3 Admission วันสุดท้าย ในวันที่                     
10 มิถุนายน 2565 เพื่อความเหมาะสมวันเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ควรก าหนดหลังจากการรายงานตัว
ดังกล่าว ประมาณ 10-14 วัน และเห็นควรให้ก าหนดเป็นวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 

- การจัดการสอบยังเป็นวิธีหลักในการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนั้น ควรมีการจัดตารางสอบ
ไว้ในปฏิทินการศึกษาตามปกติ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น การจัดห้องสอบ เป็นต้น  

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของที ่ประชุมไปพิจารณา จัดท า (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน (เพิ่มเติม) 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือที่ อว 660301.13.1.3/1051 

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานโดยใช้
เงินรายได้คณะ เพ่ิมอีก 1 ต าแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง              

การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต หรือ ส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการ
ก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562 ตามข้อ 6 ให้ก าหนดกลุ ่มของคณะหรือวิทยาลัย ก า หนดให้                     
คณะสัตวแพทยศาสตร์ อยู่กลุ่มที่ 3  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง 
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งบริหารและจ านวนต าแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี              
รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หรือต าแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (1) ก าหนดให้                
กลุ่มที่ 3 มีต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน อย่างละไม่เกิน 3 ต าแหน่ง และตามวรรคท้าย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564 ในวันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 21/2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 

ก าหนดให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ิมรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ได้อีกอย่างละไม่เกิน 1 ต าแหน่ง 
ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน ได้อย่างละไม่เกิน 4 ต าแหน่ง 

ตามข้อ 9 ก าหนดไว้ว่า “...หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็น                    
ผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน (เพิ่มเติม) 
ดังนี้ 

ต าแหน่งรองคณบดี จ านวน 4 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
4. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ 

 ผู้ช่วยคณบดี จ านวน 4 ต าแหน่ง และขอเพ่ิม 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (วิชาการ) 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ปฏิบัติการ) ต าแหน่งที่ขอเพ่ิม 

ซึ่งมีภาระหน้าที่ ตามตารางเปรียบเทียบภาระหน้าที่ของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารชุดเดิม และผู้บริหารชุดปัจจุบัน  

ต าแหน่งที่จะขออนุมัติเพิ่มเติม คือ ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  (ปฏิบัติการ) อยู่ใน
ส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ มีภาระงานของรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ดังนี้ 

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ชุดปัจจุบัน) รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ชุดเดิม) 

1. ควบคุม สั่งงานต่าง ๆ ภายใต้โรงพยาบาลสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
(1) งานบริการวิชาการ (2) งานบริหารและธุรการ 
2. ก ากับ ดูแล งานด้านบริหาร ด้านคลังและพัสดุ งานด้าน
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และ              
สิ่งแวดล้อง และยานพาหนะของโรงพยาบาลสัตว์ 
3. จัดท ารายงานการเงินประจ าปี รายงานงบประมาณประจ าปี 
และรายงานผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ 
4. ก ากับ ดูแล การพัฒนาบุคลากร และประสานงานการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ 
5. ก ากับ ดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
ที่ดีของบุคลากรของโรงพยาลสัตว์ 
6. ก ากับ ดูแล การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงพยาบาลสัตว์ 

1. ควบคุม สั่งงานต่าง ๆ ภายใต้โรงพยาบาลสัตว์ ดังต่อไปนี้  
(1) งานบริการวิชาการ (2) งานบริหารและธุรการ 
2. ก ากับ ดูแล งานด้านบริหาร ด้านคลังและพัสดุ งานด้าน
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะของโรงพยาลสัตว์ 
3. จัดท ารายงานการเงินประจ าปี รายงานงบประมาณประจ าปี 
และรายงานผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ 
4. ก ากับ ดูแล การพัฒนาบุคลากร และประสานงานการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ 
5. ก ากับ ดูแล และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
ที่ดีของบุคลากรของโรงพยาบาลสัตว์ 
6. ก ากับ ดูแล การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงพยาบาลสัตว์ 
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รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ชุดปัจจุบัน) รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (ชุดเดิม) 
7. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
ในงานท่ีรับผิดชอบ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

7. ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของหน่วยชันสูตรและวินิจฉัยโรค
สัตว์ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

ผู้ช่วยคณบดีโรงพยาบาลสัตว์ (ชุดปัจจุบนั) ผู้ช่วยคณบดีโรงพยาบาลสัตว์ (ชุดเดิม) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ (วิชาการ) 
1. ก ากับ ควบคุม ดูแล การบริหารงานของโรงพยาบาลสัตว์ 
2. ก ากับ ดูแล มาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ เพื ่อยกระดับเป็น
โรงพยาบาลทุติยภูมิ 
3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู ้ส าหรับ              
สัตวแพทย์ 
4. พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และ
คณบดีมอบหมาย 

1. ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหารงานของโรงพยาบาลสัตว์ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพบาลสัตว์และ
คณบดีมอบหมาย 

เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ เพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการให้บริการแก่เจ้าของสัตว์  

ของโรงพยาบาลสัตว์ 
2. เพื่อพัฒนา ก ากับ ดูแล มาตรฐานการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์  และบุคลากรกลุ่มสนับสนุน            

สัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์ 
3. เพ่ือวางแผนก ากับ ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนของโรงพยาบาลสัตว์ 
4. เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แพลทฟอร์ม และแอปพลิเคชัน 

ที่ใช้ในการบริหาร และงานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งช่วยตอบสนองนโยบายเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย
ในการยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทุติยภูมิที่เป็นเลิศ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์                    
มีรายได้ประมาณ 46 ล้านบาทต่อปี และคณะตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้ร้อยละ 10 โดยมีภาระงานที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

 4.1 ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหารงานของโรงพยาบาลสัตว์ 
 4.2 ก ากับ ดูแล งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลสัตว์ 
 4.3 ก ากับ ดูแล การบริการสุขภาพสัตว์สู่ชุมชน 
 4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นแบบออนไลน์จุดเดียว (One stop service) 
 4.5 พัฒนาการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ในการบริหารงานและการให้บริการ 
 4.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และคณบดีมอบหมาย 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ได้เคยให้แนวทาง 

การด าเนินการไว้ว่าหากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นหรือต้องการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทการด าเนินการใน
ปัจจบุัน ก็ให้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
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ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิเคราะห์กรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอาจจะ
ไม่ใช่กรณีตาม ข้อ 9 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 445/2562) เนื่องจากเป็นปัญหาในการปฏิบัติของ
ส่วนงาน ซึ ่งหากเป็นปัญหาในด้านการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะสัตวแพทยศาสตร์อาจจะพิจารณาจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจดังกล่าว โดยหารือไปยังฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
การคลังและพัสดุ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัตไิด ้

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การแก้ไขประกาศดังกล่าว จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 
ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้ การก าหนดกลุ่มของคณะพิจารณาจากจ านวน

นักศึกษา จ านวนบุคลากร และงบประมาณ กรณี มีการก าหนดกลุ่มของคณะใหม่ ควรพิจารณาจาก Product                
เป็นหลัก เช่น จ านวนนักศึกษา ผลงานวิจัย บริการวิชาการ งบประมาณ เป็นต้น และคณะควรเตรียมข้อมูลดังนี้                  
1. แนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดกลุ่มของคณะ 2. เหตุผลความจ าเป็น โดยการเสนอไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณา
ร่วมกัน ก่อนจัดท าข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
อาจจะพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนของโรงพยาบาล และโรงเรียน ให้สามารถบริหารงานได้เอง                
จะท าให้การบริหารจัดการต าแหน่งผู้บริหารมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
1. ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกลุ่ม

และการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน 
2. มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของที่ประชุมไปพิจารณาเพื่อให้

ค าแนะน าแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์และส่วนงานอ่ืน ๆ ในการด าเนินการต่อไป 
 

4.3 ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในส านักบริการวิชาการ 
  ประธานกรรมการ ขอถอนวาระการประชุม เนื ่องจากข้อมูลที ่น าเสนอต่อที ่ประชุมมีความ

คลาดเคลื่อน และมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์ด าเนินการจัดท าข้อมูลและเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
5.1 รายงานการตรวจสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ ่น เสนอต่อที ่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น                   

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี งบประมาณ 2564 สอดคล้องตามข้อ 29 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และข้อ 28 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว             
โดยในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีงบรายได้ - ค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้                  
มีรายได้ทั้งสิ้น 68,645,004.21 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 63,584,434.43 บาท สรุปมีรายได้ต ่ากว่ารายจ่ายหลังจาก      
หักเงินสมทบพัฒนามหาวิทยาลัยร้อยละ 10 แล้ว จ านวน 633,323.62 บาท 

 ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า รายได้ดังกล่าวเป็นข้อมูลการบันทึกบัญชี หรือข้อมูลเงินสด 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564 ในวันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 21/2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 

 คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลรายได้ดังกล่าวเป็น
ข้อมูลการบันทึกบัญชี เนื่องจากมีการบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาไว้ด้วยจึงท าให้มีรายได้ต ่ากว่ารายจ่าย 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 การ เพ ิ ่ มช ่องทางการส ่ ง เอกสารระเบ ียบวาระการประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ อุปกรณ์ Bring Your Own Device (BYOD)  
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเปิดอ่านได้ง่าย จึงมีการเพิ่มช่องทางการ
ส ่ ง เ อกส า รด ั ง กล ่ า ว  โ ด ย ใ ช้ อ ุ ป ก รณ์  Bring Your Own Device (BYOD) ขอ งคณะกร ร มก า รบร ิ ห า ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มีการส่ง E-mail ไปยังคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อสอบถามความประสงค์การส่ง
เอกสารไปยัง iPAD ของแต่ละท่านนั้น เนื่องจากมีกรรมการฯ ที่ให้ความสนใจ และ Register ข้อมูลมาแล้วบางส่วน 
แต่ไม่ได้ระบุชื่อ จึงไม่สามารถส่งเอกสารให้ได้ ดังนั้น จึงขอให้ระบุชื่อตัวเองใน iPAD ดังกล่าว เพิ่มเติมด้วย เพื่อจะได้
ส่งเอกสารให้แต่ละท่านได้อย่างถูกต้องต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 การพิจารณา บทบาท หน้าที ่ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต 
ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

ทั้งนี้ มีสาเหตุจากบัณฑิตวิทยาลัยมีรายได้หลักจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                  
ซึ่งปัจจุบันจ านวนนักศึกษาลดลงค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบด้านงบประมาณ และไม่เพียงพอในการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ เช่น การควบคุมคุณภาพการศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นต้น  ดังนั ้น จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยพิจารณา บทบาท หน้าที่ ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต และแนวทางการด าเนินงานด้าน
บัณฑิตศึกษาของคณะ และบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรพิจารณาบทบาทหน้าทีข่องบัณฑิตวิทยาลัยให้ชัดเจนเพ่ือปรับโครงสร้างให้เหมาะสม 
2. ควร Invest ให้บัณฑิตวิทยาลัยขับเคลื ่อนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา จะท าให้บทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
3. ควรปรับขอบเขตการท างาน ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้คลอบคลุมการด าเนินงานด้านการตลาดเชิงรุก 

เพ่ือให้มนีักศึกษาไทย และต่างประเทศ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น   
4. มหาวิทยาลัย ควรจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะพิจารณาจัดในวัน

ประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 17 ธันวาคม 2564 
ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564 ในวันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 21/2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ควบคุมดูแล              
การด าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า 
SWOT Analysis รูปแบบ Focus Group โดยก าหนด จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิ่งที่บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ด าเนินการในอนาคต การด าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ เป็นต้น โดยมีการส ารวจ และรวบรวมข้อมูล
จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ จะมีการเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลน าเสนอในการประชุมปรึกษาหารือ             
การพิจารณาบทบาท หน้าที่ ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ต่อไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณา เห็นควรก าหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือการพิจารณา บทบาท หน้าที่ 
ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต ในช่วงเช้าของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา 
และขอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดเตรียมข้อมูล SWOT Analysis เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 

 
6.3 การเปิดเรียน Onsite ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเรียน Onsite               
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งแนวทาง และหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดจ านวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา 
โดยให้ค านึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
บุคคลทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลการ
ได้รับการฉีดวัคซีนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื ่อเป็นข้อมูลในการพิจาณาการเปิดเรียน Onsite ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ปัจจุบันภาพรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ถึง ร้อยละ 90 มีเพียง
บางคณะที่นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า ร้อยละ 90 เช่น คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น สรุปในภาพรวมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ ร้อยละ 85 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ             
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีก าหนดการเปิดภาคเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 

จึงเสนอที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการเปิดเรียน Onsite                
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ดังกล่าว  

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
- การเปิดเรียน Onsite ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ไม่ควรจ ากัดให้เปิดใน วันที่                         

7 ธันวาคม 2564 แตค่วรให้คณะสามารถพิจารณาวันเปิดเรียน Onsite ได้ตามความเหมาะสม  
- เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่สีแดงเข้ม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดรูปแบบการเรียน 

Onsite และ Online ควบคู่กันได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของ
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ ขอให้ท ี ่ประช ุมพิจารณาแนวทางด าเน ินการในการ เปิดเร ียน Onsite                          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 20/2564 ในวันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 21/2564 ในวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 

 รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยออกประกาศให้ คณะ หลักสูตร รายวิชา ที่นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน
อย่างน้อย ร้อยละ 90 สามารถเปิดเรียน Onsite โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณบดี กรณี คณะที่นักศึกษาได้รับการฉีด
วัคซีนไม่ถึงร้อยละ 90 ให้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 765/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
 รูปแบบท่ี 2 ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 765/2564 เรื่อง 
มาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย  จนกว่านักศึกษา              
ทุกคณะจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย ร้อยละ 90 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศตามรูปแบบที่ 1 ต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม รูปแบบที่ 1 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการการเปิดเรียน Onsite ภาคการศึกษาปลาย                     

ปีการศึกษา 2564 ตามรูปแบบท่ี 1 
 

ปิดประชุม เวลา 11.25 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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