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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 ในวันจันทรที่ 24 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่1/2565 

เมือ่วนัจันทรที ่10 มกราคม 2565 

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.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

8. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     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 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. รศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

19. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

20. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

22. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 ในวันจันทรที่ 24 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

25. ศ.สมปอง คลายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. รศ.อิศรา กานจักร  รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร      

29. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

30. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

32. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

33. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

35. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

36. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

37. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

38. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

40. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

1. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.10 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2565 ในวันจันทรที่ 24 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2564 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง
ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 แนะนําคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ประธานกรรมการไดกลาวแนะนํา ผูชวยศาสตราจารยสิริมนพร ทิพสิงห คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2565 เปนตนไป และในวันนี้ไดเขารวม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินดี 

 
ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่21/2564 

เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 21/2564 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขหนา 6 บรรทัดที่ 15 - 1 6 แกไขขอความ
จากเดมิ “และขอใหเพิ่มรายชือ่หลกัสตูร จํานวน 12 หลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร เพื่อใชเกณฑ AUN QA 
ในปการศึกษา 2565 ดวย” เปน “โดยใน 74 หลักสูตร เปนหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร 12 หลักสูตร  

แตขอใชเกณฑ AUN QA ในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา  2564” 
และหลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และรายงานการประชุมลับ 

 
ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

3.1 หารือการพิจารณาสถานะ บทบาทและหนาทีข่องบัณฑติวิทยาลัยในอนาคต 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีไดมีการหารือ
การพิจารณาสถานะ บทบาทและหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต รวมกับผูบริหาร เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564  
ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสมีา และหารือรวมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝายวิจัย

และบัณฑิตศึกษา เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2565 และรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เม่ือวันท่ี 7 
มกราคม 2565 แลวนั้น จึงขอหารือผลการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร ตอท่ีประชุมโดยมี
รายละเอียดนําเสนอโดยภาพ Infographic ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 
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รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผูแทนคณบดีวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการจัดการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ดวยไดรับมอบหมายใหดําเนินการวิเคราะห SWOT ของ

บัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการวิเคราะห SWOT โดยมีประเด็นท่ีชัดเจน

ประกอบกับขอมูลตามท่ีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาไดนําเสนอ คือ การเชื่อมโยงระหวางนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยกับการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะในสวนของการรับนักศึกษา การดําเนินงานของ

บัณฑิตวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดเปนอยางดีในแงของการประกันคุณภาพ การใหบริการตาง ๆ เปนตน 

ประเด็นท่ีเปนปญหาใหญ คือ การขาดการเชื่อมโยงระหวางฝายนโยบายของมหาวิทยาลัยกับบัณฑิตวิทยาลัย 

และจากประเด็นการนําเสนอของรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษานั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา

ประเด็นท่ี 1) การปรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาเปนคณะกรรมการอํานวยการ ประเด็นท่ี 3) การปรับสถานะ

ของบัณฑิตวิทยาลัยเปนสํานัก โดยมีรองอธิการบดีเปนผูกํากับดูแลและมีผูอํานวยการเปนหัวหนาสวนงาน ท้ังนี้ 

หากจะกําหนดใหคณบดีเปนหัวหนาสวนงานของบัณฑิตวิทยาลัยเชนเดิมอาจกําหนดใหคณบดีมีภารกิจและ

บทบาทหนาท่ีคลายรองอธิการบดีในการกําหนดนโยบายหรืออาจใหคณบดีรวมเปนคณะกรรมการในการ

กําหนดนโยบายดวย 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดี

ท่ีกํากับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเดิมจะเปนรองอธิการบดีฝายการศึกษาท่ีกํากับดูแลระดับบัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย ตอมามหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายวาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น จะตอง

มุงเนนและใหความสําคัญกับการวิจัยเปนหลักสําคัญจึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

เปนผูกํากับดูแล  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ปจจุบัน

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษากํากับดูแลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยไมไดกํากับดูแลบัณฑิตวิทยาลัย แตมี

การกํากับดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมกันกับบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงจะแตกตางจากสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการท่ีมีรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการเปนผูกํากับดูแล ,สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลจะมี

รองอธิการบดีฝายดิจิทัลเปนผูกํากับดูแล แตบัณฑิตวิทยาลัยไมมีรองอธิการบดีกํากับดูแลบัณฑิตวิทยาลัย 

จึงเปนปญหาสวนหนึ่งที่ทําใหการถายทอดโยบายในเชิงบริหารเพื่อลงไปกํากับดูแลบัณฑิตวิทยาลัยอาจทําได

ไมท่ัวถึงมากนัก 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเปน

สวนงานตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีผูบริหารสูงสุดเปนคณบดี 

ฉะนั้นรองอธิการบดีจะทําหนาท่ีประสานนโยบายแตมิไดดูแลกํากับเนื่องจากโครงสรางไมไดกําหนดใหกํากับ 

จึงจะไมเหมือนกับสํานัก ดังนั้น การทํางานหากเปนวิทยาลัยโครงสรางเดิมกอนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

คือ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยยังเปนผูบริหารสูงสุดจึงจําเปนตองแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีอธิการบดีเปนประธาน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. การกําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการกํากับนโยบายระดับบัณฑิตศึกษาจะทํา

ใหเห็นภาพการขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัยและเรื่องการวิจัย และการใหอํานาจหนาท่ีแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นาจะมีการดําเนินการนํานโยบายของคณะกรรมการอํานวยการกํากับนโยบายระดับบัณฑิตศึกษาไปสูการปฏิบัติได 
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2. การท่ีจะมีคณะกรรมการท่ีมีอธิการบดีเปนประธานหรือไมนั้นไมวาจะกําหนดให

บัณฑิตวิทยาลัยมีลักษณะรูปแบบคณะหรือสํานักก็ควรกําหนดใหมีอธิการบดีเปนประธาน เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย

มีพันธกิจท่ีสําคัญท่ีจะเชื่อมโยงนโยบายและสนับสนุนดานบัณฑิตศึกษา สวนการจะกําหนดสถานะเปนรูปแบบ

คณะหรือสํานักนั้น มหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาใหชัดเจน เนื่องจากคณะและสํานักมีความตางกันท่ีพันธกิจ

โดยคณะจะตองมีพันธกิจดานจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยจะใหมีหลักสูตร 

Multidisciplinary มหาวิทยาลัยจะตองกําหนดทิศทางใหชัดเจนวาหลักสูตร Multidisciplinary จะอยูภายใต

ความรับผิดชอบหนวยงานใด หากใหอยูภายใตความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยก็จะมีลักษณะรูปแบบคณะ 

แตหากใหอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะตาง ๆ บัณฑิตวิทยาลัยก็จะมีลักษณะรูปแบบสํานัก ท้ังนี้ ในอนาคต

ระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีหลักสูตร Multidisciplinary เพ่ิมมากข้ึน และหลักสูตร Specific ของแตละคณะ

จะลดนอยลง 

3. มหาวิทยาลัยควรมีกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร Multidisciplinary 

ไมวาหลักสูตรดังกลาวจะอยูในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะตาง ๆ 

4. ควรใหมี Super Board หรือกําหนดใหมีรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

5. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีบทบาทหนาท่ีในการทําการตลาดเชิงรุก การหาแหลงทุน

และความรวมมือหนวยงานภายนอกเพ่ือขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 

(Global and Frontier Research) ท่ีนอกเหนือจากทุนการศึกษาเทานั้น แตเปนเรื่องความรวมมือกับ

ภาคเอกชนในการสรางนวัตกรรมและสรางสรรคความกาวหนาจากงานวิจัยใหม ๆ  

6. หากบัณฑิตวิทยาลัยจะมีบทบาทและภาระหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและ

หลักสูตรบูรณาการเพ่ิมข้ึน ควรมีการลดข้ันตอนการทํางานท่ีบัณฑิตวิทยาลัยโดยใหคณะสามารถดําเนินการไดเอง 

ประธานกรรมการ ไดสรุปสาระสําคัญโดยสังเขปเพ่ือการดําเนินการตอไป ดังนี้ 

- คงสถานะของบัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยงานกลางท่ีมหาวิทยาลัย 

- บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. การกําหนดนโยบายบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการอํานวยการ

กํากับนโยบายระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําหนาท่ีกํากับดูแลนโยบาย 

2. ทําหนาท่ีควบคุมกํากับคุณภาพบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ 

3. การบริหารจัดการหลักสูตรรวมหลาย ๆ คณะ 

นอกเหนือจากบทบาท 3 ขอขางตนแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะตองครอบคลุมการทํา

การตลาดเชิงรุก การหาแหลงทุนและความรวมมือหนวยงานภายนอกเพ่ือขับเคลื่อนการเปนมหาวิทยาลัยการวิจัย

ระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) ความรวมมือกับภาคเอกชนในการสรางนวัตกรรม

และผลกระทบจากงานวิจัยใหม ๆ ท้ังนี้ บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคตก็จะตองเชื่อมโยงกับวิจัยโดยตอไป

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเปนผูชวยนักวิจัย (Research Assistant) ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ Research Program 

สถาบันวิจัย และการขอทุนจากแหลงทุนภายนอก เชน ทุน PMU (Program Management Unit) ซ่ึงคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยก็จะตองทํางานรวมกับรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาในการรวบรวมทีมนักวิจัยเพ่ือแขงขัน

ทุนของรัฐบาลและภาคเอกชน 
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- การกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

- การแกไขขอบังคับหรือประกาศท่ีเก่ียวของกับการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

กํากับนโยบาย ท้ังนี้ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษารับไปดําเนินการเรื่องดังกลาวตอไป 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว เห็นควรใหมกีารพิจารณาหาขอสรุปถงึบทบาทหนาที่ของ

บัณฑิตวทิยาลยั และการแกไขขอบงัคับ ระเบียบและประกาศทีเ่กีย่วของ และมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดี

ฝายวจิยัและบัณฑิตศึกษารบัขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของทีป่ระชมุไปพิจารณาดําเนนิการในสวนทีเ่กี่ยวของ 

และใหเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนในการประชุมครั้งถัดไป 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 มาตรการชวยเหลอืนกัศึกษาจากสถานการณโควดิ - 19 ประจําภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2564 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา มาตรการ

ชวยเหลือนักศึกษาจากสถานการณโควิด – 19 ไดมีการดําเนินการชวยเหลืออยางตอเนื่อง ในการนี้ จึงขอนําเสนอ

มาตรการชวยเหลือนักศึกษาจากสถานการณโควิด – 19 โดยมีรายละเอียดนําเสนอโดยภาพ Infographic ดังนี้ 
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ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา มาตรการชวยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ

โควิด - 19 ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ดานตาง ๆ จะยังคงเหมือนเดิม ประเด็นท่ีจะขอหารือ 

คือ เรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา โดยท่ีผานมาในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดมีมาตรการคืน

คาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 10 โดยคืนใหกับนักศึกษาทุกคณะ และในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 

รัฐบาลมีนโยบายใหลดคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 50 โดยใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน รอยละ 20 และ

รัฐบาลสนับสนุน รอยละ 30 ในการนี้ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณามาตรการเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษา 

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา 

ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษาท่ีขอผัดหรือผอนชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวนประมาณ 1,300 คน 

และในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 มีจํานวนประมาณ 1,500 คน จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด

ประมาณ 30,000 คน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ท่ีประชุมต้ังขอสังเกตวาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ไดมีการลด

คาธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล แตก็ยังพบวามีจํานวนนักศึกษาท่ีขอผัดหรือผอนชําระ

คาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2563 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงนัยสําคัญบางอยาง หากมหาวิทยาลัย

จะคืนหรือลดคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรารอยละ 20 มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงคณะท่ีมีตนทุนสูงและคณะ

ท่ีตองหารายไดพ่ึงพาตนเองดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีกลไกดูแลคณะท่ีไดรับผลกระทบในการคืนหรือลด

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีมีความแตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนงานท่ีพ่ึงพารายไดตนเอง 4 สวนงาน 

2. อาจใหมีการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรารอยละ 10 โดยคืนใหนักศึกษาทุกคน 

และใหการสนับสนุนดานอื่น ๆ เพิ่มเติม หรืออาจมีการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนจํานวนเงินที่เทากัน 

หรืออาจมีการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนข้ันบันไดตามหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
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3. ควรมีการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนทุนการศึกษาในอัตรารอยละ 20 โดย

การสนับสนุนจากสวนงาน รอยละ 10 และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย รอยละ 10 โดยคืนใหนักศึกษาทุกคน 

4. การหักเงินคาใชจายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของสวนงานท่ีพ่ึงพารายไดตนเอง 4 สวนงาน

ในอัตรารอยละ 10 นั้น มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการหักเงินคาใชจายสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม

และเปนไปตามหลักสากลดวย 

5. คณะศึกษาศาสตรควรมีมาตรการชวยเหลือภาระคาใชจายนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกระดับชั้นเหมือนปการศึกษาท่ีผานมาดวย 

6. ดวยมีนักศึกษาบางกลุมของคณะศึกษาศาสตรท่ีกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) และยังไมไดชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในชั้นปท่ีจะสําเร็จการศึกษา ซ่ึงอาจจะสงผล

กระทบตอเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาได 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ี

ประชุมวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบสัญญา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบมาตรการชวยเหลือลดภาระคาใชจายนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2564 เปนทุนการศึกษาในอัตราตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

- สวนที ่ไมเกนิ 50,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 20 

- สวนที ่50,001 – 100,000 บาท ชวยเหลอืรอยละ 12 

- สวนที่เกนิกวา 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 4 

โดยสนับสนุนจากสวนงานที่นักศึกษาสังกัดรอยละ 50 และสนับสนุนจาก

สวนกลางมหาวิทยาลัย รอยละ 50 ของทุนการศึกษาที่ชวยเหลือดังกลาว 

2. รบัทราบมาตรการชวยเหลือนักศึกษาจากสถานการณโควิด - 19 ดานตาง ๆ  ที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการอยางตอเนื่องตามที่เสนอ 

 

4.2 การเลือกคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 184/2563 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ก.บ.ม) นั้น เนื่องจากกรรมการประเภทผูทรงคุณวฒุิ และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก 

และสถาบัน ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2565 ประกอบกับตามขอ 6 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 6 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย เรียกโดยยอวา ก.บ.ม. 

6.1 องคประกอบของ ก.บ.ม. มีดังนี้ 

(1) อธิการบดี     เปนประธาน 
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(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จํานวน 2 คน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน   เปนกรรมการ 

(4) รองอธิการดี จํานวน 2 คน   เปนกรรมการ 

(5) หัวหนาสวนงานระดับคณะ   เปนกรรมการ 

วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวน 4 คน 

(6) ประธานกรรมการสภาพนักงาน  เปนกรรมการ 

(7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 

(8) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ   เปนกรรมการและเลขานุการ 

ดานการบริหารงานบุคคล 

(9) หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ดานการบริหารงานบุคคล 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป เวนแตกรรมการตามขอ 6.1 (1) (2) (6) ใหมีวาระ

การดํารงตําแหนง ตามวาระการดํารงตําแหนงนั้น แลวแตกรณี 

6.2 หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ ก.บ.ม. 

กรรมการ ก.บ.ม. จะตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ ก.อ.พ.ร. 

(1) กรรมการตามขอ 6.1 (3) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกจาก

บุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการภาครัฐ

หรือเอกชน 

(2) กรรมการตามขอ 6.1 (4) ใหอธิการบดีเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน 2 คน 

(3) กรรมการตามขอ 6.1 (5) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกจากผู

ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวน 4 คน ดังนี้ 

(3.1) เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน 3 คน 

(3.2) เลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน สํานัก และผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน หรือสํานัก จํานวน 1 คน 

ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒ ิ

และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ตามขอ 6 (3) และ (5) แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 กองทรัพยากรบุคคล จึงขอเสนอรายชื่อ

กรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6 (3) จํานวน 6 คน และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย 

สํานัก และสถาบัน ตามขอ 6 (5) จํานวน 4 คน ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 6 (3) จํานวน 6 คน ไดแก 

1) นายโอภาส เขียววิชัย  ดานบริหารงานบุคคล 
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2) รองศาสตราจารยสมนึก ธรีะกุลพิศุทธิ์ ดานบริหารงานบุคคล 

3) นายขจร จิตสุขุมมงคล  ดานกฎหมาย 

4) นายธนู ขวัญเดช   ดานกฎหมาย 

5) ศาสตราจารยจิรประภา อัครบวร ดานการบรหิารจัดการภาครฐัหรือเอกชน 

6) นายสุรพันธ ปุสสเด็จ  ดานการบรหิารจัดการภาครฐัหรือเอกชน 

2. ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ตามขอ 6 (5) 

จํานวน 4 คน ไดแก 

1) รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

2) รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

3) รองศาสตราจารยเพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

4) นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา เพ่ือใหการแตงตั้งกรรมการ ฯ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ

มีความสอดคลองกับประวัติความรูความเชี่ยวชาญ เห็นควรใหนายโอภาส เขียววิชัย และรองศาสตราจารย

สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เปนบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการภาครัฐหรือเอกชน และให

ศาสตราจารยจิรประภา อัครบวร และนายสุรพันธ ปุสสเด็จ เปนบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดาน

บริหารงานบุคคล 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหบุคคลดังตอไปนี้รวมเปนกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ และประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ 

วิทยาลัย สํานัก และสถาบัน ดังนี้ 

1. ประเภทผูทรงคณุวฒุ ิตามขอ 6 (3) จาํนวน 6 คน ไดแก 

1) ศาสตราจารยจริประภา อคัรบวร ดานบรหิารงานบุคคล 

2) นายสรุพนัธ ปสุสเดจ็  ดานบรหิารงานบุคคล  

3) นายขจร จติสุขมุมงคล  ดานกฎหมาย 

4) นายธน ูขวญัเดช   ดานกฎหมาย 

5) นายโอภาส เขยีววชิยั  ดานการบรหิารจัดการภาครฐัหรือเอกชน 

6) รองศาสตราจารยสมนึก ธีระกลุพิศทุธิ ์ดานการบรหิารจัดการภาครฐัหรือเอกชน 

2. ประเภทหวัหนาสวนงานระดบัคณะ วทิยาลยั สาํนัก และสถาบนั ตามขอ 6 (5) 

จาํนวน 4 คน ไดแก 

1) รองศาสตราจารยวรานชุ ปตพิัฒน คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร 

2) รองศาสตราจารยรชัพล สนัตวิรากร คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 

3) รองศาสตราจารยเพ็ญศรี เจรญิวานชิ คณบดคีณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี

4) นายกติติ ์เธยีรธโนปจยั  ผูอาํนวยการสาํนักเทคโนโลยดีจิิทลั 
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ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 สรุปผลการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ 17 ธนัวาคม 2564 ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดการประชุม
รวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในการนี้ จึงขอเสนอสรุปผลการประชุมรวมระหวางสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีหัวขอสรุปการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแกน 2020 โดย ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปการ
บรรยาย Strategy re – visit โดย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี และ ผศ.ธรา ธรรมโรจน รอง
อธิการบดีฝายบริหาร และสรุปผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอย 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 : Global and 
Frontier Research University กลุมท่ี 2 : บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหมในภูมิภาค
อีสาน (New-Esan) และกลุมท่ี 3 : Technology Megatrend (DeFi, EV, Carbon Emission Management and 
Trading) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา การระดมความคิดเห็นกลุมยอย 3 กลุม เปน
การเปดโอกาสใหผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค โดยมีหลายประเด็นท่ีจะตองดําเนินการ
ตอเนื่องตอไป ท้ังประเด็นเรื่อง Global and Frontier Research University ,บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแกน
เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหมในภูมิภาคอีสาน (New-Esan) ซ่ึงสวนงานสามารถนําไปพิจารณาทําแผนได และ
ประเด็นเรื่อง Technology Megatrend ซ่ึงสวนงานสามารถนําไปเตรียมความพรอมในการเปดหลักสูตรใหม
ท้ัง Lifelong Learning Upskill Reskill เพ่ือตอยอดใหทันเทคโนโลยีใหม ๆ รวมท้ังการพัฒนากําลังคนเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงจะตองพิจารณาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้
1. ขอใหตรวจสอบถอยคําในสรุปผลการประชุมรวม ฯ ใหถูกตองดวย 
2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรือแผนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง 
ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ใหสวนงานนําไปพิจารณาแลวมานําเสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณารวมกันวามีประเด็นใดท่ีหลายสวนงานมี
ความเห็นตรงกันและตองดําเนินการรวมกัน มหาวิทยาลัยก็อาจจะพิจารณากลไกในการผลักดันและขับเคลื่อนตอไป 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ 
6.1 สถานการณโควิด - 19 สายพันธุโอมิครอน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2557/2564) ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดสอบ โดยใหสามารถมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในสถานท่ี (On – Site) ไดนั้น 
ตอมาภายหลังพบวาชวงเทศกาลปใหมมีจํานวนนักศึกษาติดเชื้อโควิด - 19 เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
สถานการณโควิด - 19 สายพันธุโอมิครอนยังคงมีการแพรระบาดจํานวนมาก จึงมีความเห็นวาควรจัดการเรียน
การสอนและการจัดสอบแบบออนไลน (On – Line) เปนหลัก และการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบใน
สถานท่ี (On – Site) เทาท่ีจําเปน 
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ท้ังนี้ สายพันธุโอมิครอนเปนสายพันธุท่ีแพรเชื้อเร็ว ติดเชื้องายและจํานวนมาก แตมี
ความรุนแรงของโรคนอยกวาสายเดลตา กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเนนการรักษาที่นอกโรงพยาบาล
โดยผูปวยท่ีมีอาการเล็กนอย (สีเขียว) และผูปวยท่ีมีอาการปานกลาง (สีเหลือง) จะใหรักษาในระบบ Home Isolation 
หรือ Community Isolation และสําหรับผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง (สีแดง) จะใหรักษาในโรงพยาบาล ซ่ึงก็จะ
เชื่อมโยงมาเรื่องการคัดกรองและสุมตรวจเพ่ือควบคุมการแพรระบาด 

สําหรับในสวนของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้นโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร
จะมีแบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือตรวจคัดกรองโควิด - 19 เพ่ือนําไปสูการตรวจ ATK ในการนี้ ขอใหรองอธิการบดี
ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมดวย 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย รศ.ทรงศักดิ์ 
เกียรติชูสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลวารองอธิการบดีฝายดิจิทัล
ไดจัดทําแบบประเมินความเสี่ยงเพ่ือตรวจคัดกรองโควิด - 19 เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรไดทําแบบประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือตรวจคัดกรองโควิด – 19 ทุกสัปดาห หากประเมินแลวมีความเสี่ยง รองอธิการบดีฝายดิจิทัลก็
จะประสานงานใหสวนงานไดกํากับดูแลอยางใกลชิดและขอใหสวนงานมีผูรับผิดชอบดูแลดวย 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม แบบประเมินความเสี่ยง
เพ่ือตรวจคัดกรองโควิด – 19 โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตรไดดําเนินการสงใหนั้น มหาวิทยาลัย
จะดําเนินการสงใหนักศึกษาและบุคลากรไดทําแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 
กลุมใดก็ตามท่ีประเมินแลวควรมีการตรวจ ATK สามารถเบิก ATK จากมหาวิทยาลัยได หากสวนงานใดท่ีมี
ความประสงคจํานวนมากใหขอเบิก ATK ไดท่ีสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 แตหากสวนงานใดท่ีมีความประสงค
จํานวนนอยสามารถรับการตรวจ ATK ไดท่ีหนวยบริการปฐมภูมินักศึกษาของมหาวิทยาลัย (PCU) ได ท้ังนี้ 
หากสถานการณมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนขอใหสวนงานมอบหมายผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการเบิกใช ATK 
และบันทึกรายงานผลการตรวจ ATK ลงในระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดนําสงขอมูลใน
ระบบหมอพรอมตอไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชมุเวลา 12.20 นาฬกิา 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   
ผูจดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน มูลศรี   
นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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