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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 9/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

4. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

6. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

7. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

8. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

9. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

10. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

11. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

12. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

13. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

14. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

15. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

16. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

17. ผศ.อมรรัตน จําเนียรทรง รองคณบดีฝายบริหารและยุทธศาสตร   กรรมการ 

แทนคณบดคีณะเทคนิคการแพทย     

18. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

19. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

20. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

21. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดคีณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   กรรมการ 

22. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

23. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  

24. รศ.อิศรา กานจักร  รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร      
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

25. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน รองคณบดีฝายวิชาการและวางแผน   กรรมการ 

แทนคณบดคีณะเศรษฐศาสตร      

26. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

28. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

29. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

30. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

31. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

32. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

33. ผศ.ชวิศ เกตุแกว   รองคณบดีฝายกลยุทธ วิจัย และการตางประเทศ  กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ      

34. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

35. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

36. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

37. ผศ.ดารณี หอมดี   รองผูอํานวยการฝายบริหารและยุทธศาสตร   กรรมการ 

แทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

38. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต รองผูอํานวยการฝายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ

    แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด      

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

2. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

3. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

4. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

2. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 ผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ประธานกรรมการไดกลาวแนะนํา ผูชวยศาสตราจารยอังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ไดมีมติแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป และในวันนี้ไดเขารวม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินด ี

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 8/2565 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

3.1 ขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิต 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2565 

ไดพิจารณาระเบียบวาระขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิต ซ่ึงท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และขอให

กองทรัพยากรบุคคลรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชมุไปดําเนินการตอไป นั้น บัดนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล 

ไดดําเนินการ ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเรียบรอยแลว

ดังนี้ 

1. ตามบันทึกขอความ ขออนุมัติเงินคาชดเชยของนางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล 

ลงวันท่ี 22 เมษายน 2565 ดวยนางสาวพุทธษดี ศิริแสงตระกูล สถานะเปนพ่ีสาวของผูเสียชีวิตเปนผูยื่นขอรับ

คาชดเชย เนื่องจากในวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 ไดมาปฏิบัติงานตามปกติ และในวันดังกลาวไดเขารับการฉีด

วัคซีนปองกันไวรัสโคโรนา - 19 เข็มท่ี 4 หลังจากนั้นไดมีอาการทองเสีย ปวดเม่ือยกลามเนื้อ มีจุดจํ้าเลือด ซีด

และมีอาการออนเพลียมากขึ้น แพทยไดวินิจฉัยวาเปน Severe Aplastic Anemia สุดทายไดถึงแกกรรม 

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2565 โดยขอใหพิจารณาคาชดเชยแกนางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล กรณีเสียชีวิตจาก

การปฏิบัติงานใหแกทายาทผูเสียชีวติ คือ นางอังมวย ศิริแสงตระกูล ซ่ึงเปนมารดาโดยผูเสียชีวิตไมมีบุตรและคูสมรส 

2.  สรุปขอมูลการขอรับคาชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คาชดเชย พ.ศ. 2559 กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานท่ีผานมาของมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนท้ังหมด 4 ราย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 5 (8) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย คาชดเชย พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดกําหนดไววา กรณีการตายในระหวางปฏิบัติหนาท่ีหรือสืบเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีหรือเปนกรณีท่ีผูตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนอาจพิจารณาใหคาชดเชยแกทายาท

ของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูนั้นได ดังนั้น จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการ

ขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิตของนางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนงพยาบาล

ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงหัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมและฉุกเฉิน สังกัดคณะแพทยศาสตร ท้ังนี้ ตามขอ 6 (4) 

แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา ปฏิบัติงานครบหกป แตไม

ครบสิบป ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทาย จํานวน 8 เดือน (กรณีนางสาวรัตดาพร 

ศิริแสงตระกูล นับระยะเวลาปฏิบัติตั้งแตวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 2 

ตุลาคม 2558 - วันเสียชีวิต รวมระยะเวลา 6 ป 5 เดือน 1 วัน) เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 485,520 บาท 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. เพื่อใหการพิจารณาการจายคาชดเชยกรณีเสียชีวิตท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณาการจายคาชดเชยกรณีเสียชีวิตจึงตองพิจารณาตามหลักการ

ของขอ 5 (8) วาการเสียชีวิตนั้นเขาขายดวยเหตุผล กรณีการเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติหนาท่ี หรือกรณีสืบเนื่อง

จากการปฏิบัติหนาท่ี หรือกรณีท่ีผูตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถอยางตอเนื่อง ซ่ึงควรมีเกณฑหรือขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเสยีชวีิตแตละประเด็นท่ีชดัเจนดวย 

2. กรณีนี้อาจพิจารณาเปนเหตุสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีได เนื่องจากเปน

บุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีเสี่ยง ทําใหตองมีมาตรการปองกันท่ีเขมงวด ซ่ึงจากขอมูลปรากฎ

เหตุการณท่ีสะทอนปญหาสุขภาพมาตามลําดับและตอเนื่องจนเสียชีวิต ซ่ึงเขาขายขอยกเวนสําหรับผูไมมีสิทธิ์

รับคาชดเชยกรณีเลิกจาง 

3. กรณีนี้อาจพิจารณาเปนกรณีเปนผูท่ีอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือ

สวนงานอยางเต็มกําลังความสามารถอยางตอเนื่องได เนื่องจากเปนบุคลากรทางการเแพทยท่ีตองทํางานใน

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ทําใหตองทุมเท และอุทิศตน

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในภาวะการณดังกลาว ซ่ึงเขาขายขอยกเวนสําหรับผูไมมีสิทธิ์รับคาชดเชยกรณีเลิกจาง 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา สําหรับกรณีของ

นางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล เสียชีวิตจากภาวะ Severe Aplastic Anemia จากรายงานท้ังโลกพบเพียง

จํานวน 5 ราย ซ่ึงบุคคลดังกลาวเปนรายท่ี 5 โดย 4 รายแรก บริษัทวัคซีนยังมิไดยอมรับวาเปนสาเหตุจากวัคซีน 

แตในทางการแพทยเห็นไดชัดวาเมื่อไดรับการฉีดวัคซีนจํานวนหลายโดสสามารถทําใหภูมิคุมกันลดลงได 

โดยบุคคลดังกลาวมีผลการตรวจเลือด ประมาณ 2 – 3 เดือน กอนเขารับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโคโรนา - 19 

เข็มท่ี 4 พบวา อยูในระดับปกติท้ังหมด และหลังจากไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโคโรนา - 19 เข็มท่ี 4 

พบวา มีอาการออนเพลีย แตยังคงปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิม จนสังเกตไดวามีอาการซีด จึงเขารับการตรวจและ

พบวา เม็ดเลือดขาวอยูในระดับตํ่าเกินกวาความปลอดภัยท่ีจะปฏิบัติงานใกลชิดกับผูปวยท่ีมีโรคติดเชื้อได 

แพทยจงึใหแยกการรักษาตัวจนกระท่ังเสยีชวีิต  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการเสียชีวิตของนางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล 

เปนกรณีท่ีประจักษชัดวาผูตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถอยางตอเนื่อง เปนเหตุผลซ่ึงเพียงพอและชัดเจนวาเขาขายขอยกเวนของผูไมมีสิทธิ์รับ

คาชดเชยกรณีเลิกจางตามขอ 5 (8) ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย พ.ศ. 2559 แลว 

ท่ีประชุมจึงมีมตอินุมัติใหจายคาชดเชย ใหแกทายาทของนางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 - (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประชุมและวิธีดําเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยเห็นสมควรใหมีการปรับปรุง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประชุมและ การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปน

ปจจุบัน และกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหชัดเจน

และเปนไปตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกาศโดยสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. กรมบัญชีกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ในการนี้  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบั งคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประชุมและวิธีดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 และ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 

ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประชมุและวิธีดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 

1. ขอ 3 วรรคสอง ใหตัดขอความ “...ซ่ึงบัญญัติไวแลวในขอบังคับนี้หรือ...” ออก 

2. ขอ 4 ใหเพ่ิมนิยามศัพท ดังนี้ 

2.1 “การประชุม” หมายความวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท้ังนี้ ใหระบุคําวา “การประชมุ” ไวกอนนิยามศัพทคําวา “ท่ีประชมุ” 

2.2 “ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขาราชการ ลกูจางของสวนราชการ พนักงานราชการ และลกูจางของมหาวิทยาลยั 

3. ขอ 7 ใหสลบั (5) เปน (3) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

4. ขอ 12 วรรคสอง บรรทัดแรก คําวา “กรรมการ” รวมท้ังในขอ 25 และขอ 27  

ควรปรับเปนคําวา “กรรมการสภามหาวิทยาลัย” หรือไม เพ่ือใหสอดคลองกับนิยามศัพท ขอใหพิจารณา

ตรวจสอบตามความเหมาะสมอีกครั้ง 

5. ขอ 15 (2) ใหแกไขคําวา “ก.อ.พ.ร.” เปน “ก.อ.ม.” 

6. ขอ 15 (2) ใหแกไขขอความ จากเดิม “...คณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง...” เปน “...ประธานคณะกรรมการหรือประธานอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง...” 

7. ขอ 15 (3) ควรตัดคําวา “สถาบัน” ออก ท้ังนี้ อาจพิจารณาปรับแกไขจากเดิม 

“...หัวหนาสวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะวิทยาลัย สถาบัน สํานัก” เปน “...หัวหนาสวนงานตามประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยสวนงานของมหาวทิยาลยั” 

8. ขอ 16 วรรคสอง ใหตัดขอความ “...หรือ (4)...” ออก 

9. ขอ 38 วรรคสอง แกไขขอความ “ขอ 35” เปน “...ขอ 36...” 

10. ขอ 48 และขอ 49 แกไขคําวา “ประธาน” เปน “ประธานท่ีประชมุ” 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประชุมและวิธี

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 และขอใหรองอธิการบดีฝายดิจิทัล รับขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการแกไขกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

4.2 ขออนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน และขอความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 

ประจําป 2564 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการวิจัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีมติเห็นชอบรายชื่อรางวัลนักวิจัยดีเดน และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ดวยวิธีการ

เวียนขอความเห็นชอบ ตามหนังสือท่ี อว 660201.1.10.2/671 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ประกอบกับการเสนอเพ่ือพิจารณารับรางวัลนักวิจัยดีเดน และนักวิจัยเกียรติคุณสารสินตามขอ 9 แหงประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 141/2564) ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดนและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

พิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน และพิจารณาใหความเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ในการนี้ 

กองบริหารงานวิจัย จึงขอเสนอ สรุปผลการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดน และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 

ประจําป 2564 มีผูผานเกณฑท่ีจะไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2564 

จํานวน 39 ทาน โดยแยกเปน ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ประเภท จํานวนผูขอรับรางวัล จํานวนผูผานเกณฑ 

นักวิจัยดีเดนระดับเงิน 20 19 

นักวิจัยดีเดนระดับทอง 22 14 

นักวิจัยดีเดนระดับเพชร 10 5 

นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 2 1 

รวม 54 39 

 

รายช่ือผูผานการพิจารณาใหไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน และรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2564 

1. สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1.1 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเงิน จํานวน 19 ราย 

(1) ศาสตราจารยอภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  คณะวิศวกรรมศาสตร 

(2) รองศาสตราจารยพิรัสม คุณกิตติ   คณะวิศวกรรมศาสตร 

(3) รองศาสตราจารยสุวัตร นานันท   คณะวิทยาศาสตร 

(4) รองศาสตราจารยธงชัย บทมาตย   คณะวิทยาศาสตร 

(5) รองศาสตราจารยคณิต มุกดาใส   คณะวิทยาศาสตร 

(6) รองศาสตราจารยกิตติกร นาคประสิทธิ์   คณะวิทยาศาสตร 

(7) รองศาสตราจารยไพโรจน มูลตระกูล   คณะวิทยาศาสตร 

(8) รองศาสตราจารยบัณฑิต ภิบาลจอมมี   คณะวิทยาศาสตร 

(9) รองศาสตราจารยผกาวดี แกวกันเนตร   คณะเทคโนโลย ี

(10) รองศาสตราจารยณกรณ จงรั้งกลาง   คณะเกษตรศาสตร 

(11) รองศาสตราจารยวัณทนา ศิริธราธิวัตร  คณะเทคนิคการแพทย 

(12) รองศาสตราจารยภาธร ภิรมยไชย   คณะแพทยศาสตร 

(13) รองศาสตราจารยกุลธิดา เวทีวุฒาจารย  คณะแพทยศาสตร 

(14) รองศาสตราจารยนฤมล เชาวสุวรรณกิจ  คณะแพทยศาสตร 

(15) รองศาสตราจารยพรเทพ เกษมศิริ   คณะแพทยศาสตร 

(16) รองศาสตราจารยกัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ ์ คณะแพทยศาสตร 

(17) รองศาสตราจารยวิชัย เสนทอง   คณะแพทยศาสตร 

(18) ผูชวยศาสตราจารยกรกฏ อภิรัตนวรากุล  คณะแพทยศาสตร 

(19) MR.Andrew John Hunt    คณะวิทยาศาสตร 

1.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับทอง จํานวน 13 ราย 

(1) ศาสตราจารยวิภา รีชัยพิชิตกุล    คณะแพทยศาสตร 

(2) ศาสตราจารยชิงชิง ฟูเจริญ    คณะแพทยศาสตร 

(3) ศาสตราจารยวทิยา เงินแท    คณะวิทยาศาสตร 
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(4) ศาสตราจารยวันชัย สะตะ    คณะวิศวกรรมศาสตร 

(6) ศาสตราจารยมนตชัย ดวงจินดา   คณะเกษตรศาสตร 

(7) รองศาสตราจารยคุณเดช สุริหาร  คณะเกษตรศาสตร 

(8) รองศาสตราจารยลักขณา เหลาไพบูลย   คณะเทคโนโลย ี

(9) รองศาสตราจารยจักรชยั โสอินทร   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

(10) รองศาสตราจารยลําใย ณีรัตนพันธุ   คณะวิทยาศาสตร 

(11) รองศาสตราจารยรจนา บุระคํา   คณะวิทยาศาสตร 

(12) รองศาสตราจารยคําสิงห นนเลาพล   คณะวิทยาศาสตร 

(13) รองศาสตราจารยพวงรัตน ภักดีโชติ   คณะแพทยศาสตร 

1.3 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเพชร จํานวน 4 ราย 

(1) ศาสตราจารยกนกวรรณ จารุกําจร   คณะเภสัชศาสตร 

(2) รองศาสตราจารยปณิตา ลิมปะวัฒนะ   คณะแพทยศาสตร 

(3) รองศาสตราจารยวัชรินทร ลอยลม   คณะแพทยศาสตร 

(4) รองศาสตราจารยอนุสรณ เชิดทอง   คณะเกษตรศาสตร 

1.4 รางวัลนักวิจัยเกยีรติคุณสารสิน จํานวน 1 ราย 

(1) ศาสตราจารยสมชาย ปนละออ   คณะแพทยศาสตร 

2. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.1 รางวัลนักวิจัยระดับทอง จํานวน 2 ราย 

(1) รองศาสตราจารยสุรชัย จันทรจรัส   คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

(2) ผูชวยศาสตราจารยนิวัฒน ศรีสวัสดิ์   คณะศึกษาศาสตร 

2.2 รางวัลนักวิจัยดีเดนระดับเพชร จํานวน 1 ราย 

(1) รองศาสตราจารยศักรินทร นนทพจน  คณะสหวิทยาการ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน และใหความเห็นชอบ

รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2564 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรางวัลนักวิจัยดีเดน ทุกรายตามท่ีเสนอ 

และเห็นชอบรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจําป 2564 ตามที่เสนอ ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาตอไป 
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4.3 มาตรการชวยเหลือลดภาระคาใชจายนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาพิเศษ 

ปการศึกษา 2564  

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโควิด – 19 ยังสงผลตอภาระคาใชจายของนักศึกษาและผูปกครอง และ 

เพ่ือเปนการชวยเหลือภาระคาใชจายของนักศึกษาและผูปกครอง ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

มาตรการชวยเหลือลดภาระคาใชจายนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2564 เปนทุนการศึกษา 

ในอัตรารอยละ 20 ของคาธรรมเนียมการศึกษา และขอนําเสนอตารางเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระหวางมหาวทิยาลยัขอนแกนกับมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

กรรมการและเลขานุการ ขอหารือตอท่ีประชุมวา การคืนคาธรรมเนียมการศึกษา

เปนทุนการศึกษาควรใชหลักการคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนข้ันบันไดเชนเดียวกับภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2564  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบมาตรการชวยเหลือลดภาระคาใชจาย

นักศึกษา ประจําภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2564 เปนทุนการศึกษาโดยคิดจากอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาดังตอไปนี ้

- คาธรรมเนียมการศึกษาสวนท่ีไมเกิน 25,000 บาท ใหสนับสนุนรอยละ 20 

- คาธรรมเนียมการศึกษาสวนที่เกิน 25,000 บาท แตไมเกิน 50,000 บาท 

ใหสนับสนุนรอยละ 12 

- คาธรรมเนียมการศึกษาสวนท่ีเกิน 50,000 บาท ใหสนับสนุนรอยละ 4 

โดยการสนับสนุนดังกลาวเปนการสนับสนุนจากงบประมาณสวนกลางและสวนงาน

ในสัดสวนเทากัน 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 การสรรหาคณบดคีณะเภสัชศาสตร คณบดวิีทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และ

คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 5035/2561 

ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 30 กันยายน 2565 , คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 5036/2561 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยลําปาง แมนมาตย ใหดํารงตําแหนง

คณบดีวิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 

3 ตุลาคม 2565 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 8944/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไดแตงตั้ง

รองศาสตราจารยสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา ใหดํารงตําแหนงผูรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงรักษาการ 1 ป ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2565 ดังนั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหา

คณบดี พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดให “อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

กอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดี ไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน …” ในการนี้ จึงขอเสนอตอ

ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบการดําเนินการสรรหาการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

การจัดการและคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ ง

คณะกรรมการสรรหาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.2 นโยบายและปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร ผูนําเสนอแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับมาตรา 23 (8) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณ

รายจายของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตาม

ระยะเวลาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(4) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจาย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ

ดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ใหสวนงาน/หนวยงานเตรียมความพรอมจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น 

ในการนี้ ฝายบริหารและกองยุทธศาสตร จึงขอเสนอ ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ผานความเห็นชอบท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565) 
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นโยบายการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา 

และการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ

ท้ังในระดับสวนกลางและสวนงานตาง ๆ รวมถึงใชเปนแนวทางการกํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณใหมี

ความสอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตรของชาติ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการบริหารผลงานเชิงยุทธศาสตร และการบูรณาการแผนงานโครงการ ใหเกิดความสอดคลอง 

เชื่อมโยง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

นโยบายท่ัวไป 

1. การจัดทํางบประมาณภาพรวมมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ดานความม่ันคง ดานการสราง

ขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. การจัดทํางบประมาณสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสงเสริมสนับสนุนพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัยพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี ดานการบริการ

วิชาการแกสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีสําคัญ 3 ดาน 

ไดแก ดานประชาคม หรือผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ดานระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

(Ecological) ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (Spiritual) ตามแผนยุทธศาสตร

การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 - 2566 

4. มุงเนนความสอดคลอง เชื่อมโยง และการบูรณาการของแผนงาน โครงการ ท้ังแผนงานขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร และแผนงานขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงหลักประสิทธิผลประสิทธิภาพ และ

ความประหยัด 

นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได 

1. มีความสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2563 - 2566) รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2566 ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ 

2. งบประมาณเชิงยุทธศาสตร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของมหาวิทยาลัยทุกดาน 

โดยมุงเนนโครงการ Flagship Projects การพัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

การพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหมท่ีมีการบูรณาการขามศาสตร การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การปรบัปรุงสภาพแวดลอม และสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว 

3. งบประมาณพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสวนงาน โดยมุงเนนหลักประหยัด 

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะดานของสวนงาน เพ่ือมุงสูความเปนผูนําดานวิชาการ

ในระดับสากล 



- 12 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

4. งบประมาณเพ่ือการลงทุน มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสวนท่ีมีการใชงานรวมกันและสวนท่ีมี

ศักยภาพในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งรวมถึงระบบโครงสราง อาคาร และครุภัณฑ 

โดยตองผานการพิจารณาและกลั่นกรองความคุมคาของการลงทุน มีการประเมินและติดตามผลการใชงาน

อยางตอเนื่อง 

5. งบประมาณดานการวิจัยตองเนนงานท่ีมีความโดดเดนและมีผลลัพธชัดเจนเม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยอ่ืน ๆ สงเสริมสนับสนุนใหทุกสวนงานรวมมือกันผลิตผลงานวิจัยท่ีมีความ

หลากหลายและจริงจัง สามารถตอบโจทยยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพ่ือมุงยกระดับ

Ranking ใหสูงข้ึนตามนโยบาย Reinventing university 

 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

5.3 รายงานประจําป พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการรายงาน

ประจําป  พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยการปกครองทองถ่ินเปนไปตามขอ 29 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน จึงไดจัดทํา

รายงานประจําปงบประมาณ 2564 เรียบรอยแลว ในป พ.ศ. 2564 ท่ัวโลกยังคงเผชิญกับความทาทายจาก

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิตของผูคนท่ีอยูภายใตความปกติใหม (New Normal) วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน

จึงไดปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกรและใหความสําคัญกับความปลอดภัยดานสุขอนามัย โดยการนํา



- 13 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการอํานวยความสะดวก ลดความแออัดของการใชพ้ืนท่ีสวนรวม เพ่ือใหองคกร

สามารถขับเคลื่อนตอไปโดยมีประสิทธิภาพไมยอหยอนไปจากสถานการณปกติ ทําใหวิทยาลัย ฯ ยังคงสามารถ

สานตอภารกิจในการสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศภายใตกรอบแนวคิด

ของการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Services) ผนวกกับการนํา Objective and Key Results 

(OKRs) มาปรับใชในการพัฒนาและประเมินองคกรภายใตแผนยุทธศาสตรประจําป พ.ศ. 2563 – 2567 

ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการปรับตัวและการรับมือกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ VUCA คือ Volatility 

(ความผันผวน) Uncertainty (ความไมแนนอน) Complexity (ความซ้ําซอน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ) 

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในระดับ

ปริญญาเอกและปริญญาโทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการบริหารกิจการสาธารณะในทศวรรษที่ 21 

และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเนนการบริการสาธารณะแนวใหมในยุคดิจิทัล สวนใน

ระดับปริญญาตรีนอกจากจะไดมีการปรับปรุงหลักสูตรซ่ึงจากเดิมแบงออกเปน 3 หลักสูตร มาบูรณาการเปน 

1หลักสูตร 3 กลุมวิชาเอก เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและตลาดงานดานการบริหารจัดการกิจการ

สาธารณะ สวนในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลยั ฯ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อ COVID – 19 ตามมาตรฐานของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน ไดจัดระบบกลไกและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

การเรียนรูของนักศึกษาทุกคนโดยจัดใหมีบริการยืม iPad เพ่ือการเรียนรูของนักศึกษาใหทุนสนับสนุนการ

เขาถึงอินเทอรเน็ตแกนักศึกษา รวมไปถึงการลดคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับทางดานคณาจารยวิทยาลัย ฯ 

ไดสงเสริมใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนออนไลน สงเสริมการผลิตสื่อการสอนออนไลน เพ่ือใหคณาจารย

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตความปกติใหม (New Normal) และสามารถจัดประชุมหรือ

ใหบริการ การทางวิชาการแกชุมชนทางออนไลน 

ในดานการวิจัยและการบริการวิชาการ วิทยาลัย ฯ ยังคงมุงม่ันสรางองคความรูใหม

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานและการจัดการปกครองสาธารณะโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึง

ในดานการตางประเทศท่ีมุงสราง สานตอ และยกระดับความสัมพันธกับองคกรชั้นนําระดับโลก เชน การจัดกิจกรรม 

COLA Webinar Series 2021 โดยรวมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร (Konrad – Adenauer Stiftung) 

เพ่ือใหองคความรูใหมท่ีสอดคลองและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

วิทยาลัยการปกครองทองถ่ินไดดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 

ภายใตประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ัง 3 ดาน คือ 1. ดานประชาคม หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ของมหาวิทยาลัย (People) 2. ดานระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) 3. ดานจิตวิญญาณความเปน

มหาวิทยาลยัขอนแกน (Spiritual)  

และในปงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มีรายไดรวมท้ังสิ้น 

68,645,004.21 บาท มีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 69,278,327.83 บาท และมีรายไดตํ่ากวารายจาย ท้ังสิ้น 

633,323.62 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การประชุมสัมมนาของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีไดเขารวม

ประชุมสัมมนากับสมาคมศิษยเกา เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารจัดการของสมาคมศิษยเกา โดยเฉพาะ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 2 ปขางหนา จึงขอเสนอประเด็นท่ีไดมีการหารือรวมกัน คือ 1) ครบรอบ 

60 ป ของมหาวิทยาลยัขอนแกน และ 2) ความรวมมือระหวางสมาคมศิษยเกาและมหาวิทยาลยั 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการประกวดตราสัญลักษณ และคําขวัญ ซ่ึงจะมี

การตัดสินในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 หากดําเนินการเรียบรอยแลว ฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

สรางสรรคจะนําเสนอตอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาตอไป 

2. กิจกรรมครบรอบ 60 ป ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน การเชิญผูไดรับรางวัล

โนเบล (Nobel Prize) มาบรรยายในมหาวทิยาลยัขอนแกน 

3. มหาวทิยาลยัจะแตงตั้งคณะกรรมการ 60 ป ของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

4. มหาวิทยาลัยจะสงหนังสือไปยังสวนงานตาง ๆ เพื่อใหสวนงานเสนอโครงการ 

ท้ังในระดับมหาวทิยาลยัและระดับสวนงาน 

5. การรวมมือกับสมาคมศิษยเกาถือเปนสิ่งท่ีดีในการรวมพลัง โดยเฉพาะงาน

ครบรอบ 60 ป ซ่ึงจะทําใหการจัดงานเปนท่ีนาสนใจและเขมแข็งมากยิ่งข้ึน โดยการรวมมือกันอาจเปนการ

วางแผนทํางานรวมกันในบางกิจกรรม สมาคมศิษยเกาก็สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ได เชน งานคืนสูเหยา 

การมอบรางวัลศิษยเกาเนื่องใน 60 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังนี้ นอกจากสมาคมศิษยเกาแลวยังมี

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยัขอนแกนท่ีมีความเขมแข็งในการระดมทุน ปจจุบันสามารถระดมทุน

ไดจํานวนไมตํ่ากวา 15 ลานบาท ท่ีจะนํามาชวยสนับสนุนเนื่องในครบรอบ 60 ป ของมหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ตามท่ีไดมีการหารือ

รวมกับ International Peace Foundation ซ่ึงเปน Main Host โดยจะเชิญผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

มาบรรยายในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน โดยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะรับเปน Co – Host 1 ทาน 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการหารือกับคณะท่ีจะรวมเปน Co – Host ซ่ึงผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) 

ดังกลาวอยูในสาขาการแพทย โดยหัวขอการบรรยายอาจจะเปนหัวขอกวาง ๆ ท่ีไดรับความสนใจในวงกวาง 

ท่ีประชุมมีขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ และสอบถาม ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมสอบถามวา สวนงานสามารถเสนอโครงการไดมากกวา 1 โครงการหรือไม 

และงบประมาณท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนงบประมาณจากสวนใด 

2. หากมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ 60 ป ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

เรยีบรอยแลว ใหสวนงานเสนอกิจกรรมตาง ๆ ตอคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

ประธานกรรมการ ไดตอบขอซักถาม ดังนี้ 

1. เม่ือสวนงานเสนอโครงการตอคณะกรรมการ ฯ ระดับมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

ก็จะพิจารณาคัดเลือกวาจะจัดโครงการใด เชน การประชุมวิชาการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม

ดานกีฬา การจัดทําหนังสือ เปนตน ซ่ึงในภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัยจะเปนการจัดกิจกรรมตลอดท้ังป 

สําหรับโครงการระดับสวนงาน สวนงานก็สามารถจัดกิจกรรมในระดับสวนงานได 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2565 ในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2565 ในวันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว 

2. หากเปนกิจกรรมของระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณใน

การจัดกิจกรรม หากเปนกิจกรรมระดับสวนงานขอใหสวนงานเปนผูรับผดิชอบดานงบประมาณ 

3. มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ เพ่ือดําเนินการ กลั่นกรอง และผลักดัน

โครงการกิจกรรมตาง ๆ โดยเม่ือมหาวิทยาลยัไดตราสญัลกัษณแลวตลอดท้ังปมหาวิทยาลยัจะประดับธงบริเวณ

ถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย รวมท้ังการนําตราสญัลกัษณไปใชในหนังสอืตาง ๆ ดวย สําหรับกิจกรรมระดับสวนงาน 

สวนงานแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ ระดับสวนงานได และอาจแจงใหคณะกรรมการ ฯ ระดับมหาวิทยาลัย

รับทราบกิจกรรมของสวนงานได โดยคณะกรรมการ ฯ ระดับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะโครงการระดับ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ หากโครงการใดท่ีสวนงานเสนอมีลักษณะคลายกันหลายสวนงาน อาจพิจารณายกระดับ

เปนกิจกรรมระดับมหาวทิยาลยั 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

6.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ มอบหมายใหผูอํานวยการกองยุทธศาสตรประสานงานกับ

รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหนําเสนอเรื ่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education 

Impact Factor ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนในครั้งตอไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวลัลธริมา ประจง 

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

https://www.hotcourses.in.th/study/rankings/the-world-university.html
https://www.hotcourses.in.th/study/rankings/the-world-university.html
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