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ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 16/2565 
เม่ือวันจันทรท่ี 22 สิงหาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
2. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

3. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 
5. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 
7. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 
8. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

9. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 
10. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

ทําหนาท่ีแทนเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
11. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 
12. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

13. ผศ.ภัทรวิทย พลพินิจ  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล     

14. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

15. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 
16. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 
17. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

18. รศ.โชคชยั ยืนยง  รักษาการแทนรองคณบดฝีายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
แทนรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

19. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร     
20. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
21. รศ.ทิพาพร กาญจนราช รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร      
22. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
23. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 
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24. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

25. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 
26. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 
27. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 
29. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง  รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร     

30. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
31. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 
32. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

33. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 
34. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
35. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
36. รศ.ศุภสิทธิ์  คนใหญ   รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ    กรรมการ 

แทนผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   

37. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
38. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 
 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 
1. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
2. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

3. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
4. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  
1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหนางานพัสดุ แทนผูอํานวยการกองคลัง 
3. นางรุจิราลัย หิมะธนะสุวรรณ นกัวชิาการแผนและสารสนเทศชํานาญการ กองยุทธศาสตร (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 1-5.1) 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. รศ.แสงเดือน มูลสม  ผูประสานงานเครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย 

(เฉพาะระเบียบวาระท่ี 5.1) 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม  และขอนําระเบียบวาระท่ี 5.1 มาพิจารณากอน 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 การนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว
แหงประเทศ (THOHUN) 

รองศาสตราจารยแสงเดือน มูลสม ผูประสานงานมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหง

ประเทศไทย นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศ 
(THOHUN) ตอท่ีประชุม ดังนี้ 

เครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย (THOHUN) 

 
จัดตั้งโดย 4 คณะ จาก 2 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชยีงใหม) 

ตั้งแตป ค.ศ. 2012 ปจจุบันมีสมาชกิท้ังหมด 11 มหาวิทยาลยั 72 คณะ 
สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสมาชิก 6 คณะ ประกอบดวย คณะสัตวแพทยศาสตร 

คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 
โดยมี ศาสตราจารยบัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร เปนกรรมการบริหารเครือขาย
มหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย (THOHUN)  และรองศาสตราจารยสมบูรณ แสงมณีเดช 
สงักัดคณะสัตวแพทยศาสตร เปนผูประสานงานระดับมหาวิทยาลยั) 

บทบาทของ THOHUN 
• Current Workforce Development 

การรวมตัวมหาวิทยาลัยหรือเครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย 
(THOHUN) มีวัตถุประสงคตามเจตจํานงของผูใหทุน คือ United States Agency for International Development 
(USAID) โดยจะมุงใหเครือขายมหาวิทยาลัยแตละแหงโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตและแอฟริกาเตรียม
กําลงัคนเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ 

• Building Multidisciplinary Trainers 
การทํางานรวมกับกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เพ่ือท่ีจะคนหาวาสิ่งใดท่ีเปนชองวาง

และชวยเหลือกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ในการพัฒนาอบรมศักยภาพของบุคลากรของรัฐ และเสริมสราง
สมรรถะหรือศักยภาพของเครือขายมหาวิทยาลัย ดานการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยสมาชิก หรือเรียกวา ครูฝก ซ่ึงมีศักยภาพในการอบรมหรือการใหความรูดานสุขภาพหนึ่งเดียว
ใหกับนักเรยีน 

• Future Workforce Development 
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THOHUN’s Strategy 2021 to 2025 

Strategy 1 One Health Education at All Levels 

Strategy 2 One Health Student Clubs 

Strategy 3 Improved PR and Media Visibility 

Strategy 4 Improved Collaboration and Field-based Projects 

Strategy 5 One Health Online 

Strategy 6 Improved Focus on AMR Prevention in Human and Animal 

Strategy 7 Private Sector Fund-Raising and Partnerships 

Strategy 8 Co-Funding Among THOHUN Member 

 

One Health Core Competencies (OHCCs) 

 

 

THOHUN Trainers ของมหาวิทยาลยัขอนแกน ไดแก 
1. ผูชวยศาสตราจารยวีรพล ทวีนันท สงักัดคณะสตัวแพทยศาสตร 

2. รองศาสตราจารยสมบูรณ แสงมณีเดช สงักัดคณะสตัวแพทยศาสตร 

3. รองศาสตราจารยสิริขจร ตังควัฒนา สงักัดคณะสตัวแพทยศาสตร 

4. รองศาสตราจารยสรรเพชญ อังกิติตระกูล สงักัดคณะสตัวแพทยศาสตร 
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One Health Ambassador (เปนโครงการพ่ีสอนนอง โดยไดฝกอบรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท และเอก) 

 
 

ทุนสนับสนุนนักเรียนเพ่ือจัดตั้ง Student One Health Clubs 
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กิจกรรมอาสาสขุภาพหนึ่งเดียว ประจําป 2565 

 
 

THOHUN ขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัสมาชกิ 

1. เสนอใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน One Health Center เพ่ือประสานงานกับศูนย

ประสานงานเครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย 

2. สนับสนุนการจัดตั้ง สโมสรนักศึกษา หรือ Student One Health Clubs เพ่ือให

นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมภายใตแนวคิดสุขภาพ 

3. มหาวิทยาลัยสามารถนํา One Health Core Competencies (OHCCs) มาใช

หรือปรับใชไดใน General Education แคมีกิตติกรรมประกาศ USAID และ THOHUN 

4. พรอมสนับสนุนและฝกอบรมใหกับอาจารยเพ่ือเปน Trainers ในการฝกอบรม

ดาน One Health และรวมมือกันเพ่ือเปน Co-Founding ใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาคน เพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืนในอนาคต 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดสอบถามวา One Health มองภาพทายที่สุดอยางไร 

ท้ังในระดับประเทศ และเม่ือนํามาสูการปฏิบัติในมหาวิทยาลัยขอนแกนคณะตาง ๆ ในกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพมองภาพอยางไรในทายสุด มี Milestone ข้ันตอนตาง ๆ กิจกรรมท่ีนําเสนอทายสุดจะ

นําไปสูอะไร 

รองศาสตราจารยแสงเดือน มูลสม ไดตอบขอซักถามวา ความมุงหวังหรือเปาหมาย

ในระดับประเทศ คือ ความรวมมือ (Coordination) ระหวางกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ซ่ึงมี 7 กระทรวง 

และไดมีการประเมินวาสิ่งท่ีกระทรวงขาดคือ ความรวมมือ และ การสื่อสาร THOHUN ไดรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ

มารวมกับทุน USAID โดยพิจารณาวา Coordination คืออะไร และไดมีการพัฒนา ซ่ึงในเดือนสิงหาคม 2565 

จะมีการทํา Multi-Sectoral Coordination and Risk Communication  ณ อ.เมืองพล จ.ขอนแกน เปนดานหนึ่ง
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

ในการทํา แตสิ่งท่ีเปนเปาหมายท้ังหมด คือ สุขภาพดีถวนหนาของคน สัตว และสิ่งแวดลอม สําหรับในระดับ

มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยก็จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับระดับประเทศ ซ่ึงประเทศตองการให

คนทํางานและประสานงานกันดวยดีโดยเฉพาะคนท่ีมาจากตางศาสตร ดังนั้น จะตองเตรียมความพรอมของคน 

THOHUN ไดจําแนกสมรรถะเปน 7 สมรรถะท่ีจําเปนสําหรับการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญตางศาสตรได 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา โครงการ “ละวาโมเดล” 

นอกเหนือจาก 6 คณะท่ีเปนเครือขายสมาชิก ยังมีคณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ เชน คณะแพทยศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร เปนตน 

ประธานกรรมการ ไดขอบคุณ รองศาสตราจารยแสงเดือน มูลสม ผูประสานงาน

มหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย ท่ีไดนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัย

สุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย (THOHUN) ในครั้งนี้ 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชมุวา ดวยท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารเครือขาย

มหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศไทย (THOHUN) ไดมีมติขอความรวมมือจากสมาชิกใหมีการ

ผลักดันการดําเนินงานดานสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ในมหาวิทยาลัยสมาชิกมากข้ึนเพ่ือการเตรียม

ความพรอมและรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ และจุลชีพดื้อยา ดังนี้ 

1. ขอใหสนับสนุนการจัดตั้ง Student One Health Clubs มหาวิทยาลัยสมาชิก 

2. ขอความรวมมือคณะและมหาวิทยาลัยสมาชิก นํารายวิชา “01999051” การพัฒนา

สมรรถนะหลักผานสุขภาพแหงเดียว เขากับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสมาชิกและสนับสนุนการนํา

หลักสูตร Health Core Competency บรรจุไวในหมวด General Education ของมหาวิทยาลัยสมาชิก 

3. พิจารณาผูประสานงานท่ีสามารถประสานงาน และสงตอขอมูลระหวางคณะ

สมาชิกภายในมหาวิทยาลัย และ THOHUN ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหดําเนินการ ดังนี้ 

- ขอ 1. ขอให 6 คณะที่เปนเครือขายสมาชิกไปพิจารณารวมกันวาจะเห็นชอบ

ใหจัดตั้ง Student One Health Clubs หรือไม และจะมีการบริหารจัดการอยางไร 

- ขอ 2. จะนําเขาไวในหลักสูตรของคณะก็ไดขอใหคณะท่ีเก่ียวของพิจารณา และ

สําหรับการบรรจุไวในหมวด General Education ขอใหผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณาความเหมาะสม 

- ขอ 3. ขอให 6 คณะท่ีเปนเครือขายสมาชกิไปพิจารณา 

ท้ังนี้ ขอให 6 คณะท่ีเปนเครือขายสมาชิกไปพิจารณาและเชิญคณะตาง ๆ ท่ีสนใจ

เขามารวมอยางไร ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะมิไดเปนเจาภาพในการบริหารจัดการ แตขอให 6 คณะท่ีเปนเครือขายสมาชิก

ไดพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรใหเกิดประโยชนตอไป 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ไดประสานงานเบื้องตนขอให

รองศาสตราจารยสมบูรณ แสงมณีเดช รับเปนผูประสานงาน จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให

รองศาสตราจารยสมบูรณ แสงมณีเดช เปนผูประสานงานในเบื้องตน เพ่ือดําเนินการนัดหมายประชมุตอไป 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี ้

1. รับทราบการนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานของเครือขายมหาวิทยาลัย

สุขภาพหนึ่งเดียวแหงประเทศ (THOHUN) 

2. เห็นชอบให รองศาสตราจารยสมบูรณ แสงมณีเดช เปนผูประสานงาน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 มอบหมายผูทําหนาท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 

ประธานกรรมการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ดวยรองอธิการบดีฝายดิจิทัล กรรมการ

และเลขานุการ มีภารกิจสําคัญ จึงไดมอบหมายให รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

ทําหนาท่ีเลขานกุารแทน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 15/2565 

เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 15/2565 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขหนา 4 บรรทัดท่ี 11 - 12 ขอใหปรับแกไข

โดยระบุคําเต็มของตัวยอภาษาอังกฤษ 

และหลังจากแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 15/2565 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

3.1 การเปดเผยผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2565 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 15/2565 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 6.2 

เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2565 

โดยไดมีรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยขอนแกน รายตัวชี้วัดระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 จึงขอหารือวา 

ขอมูลดังกลาวสามารถเปดเผยเพ่ือชี้แจงสื่อสารทําความเขาใจใหบุคคลอ่ืนไดรับทราบไดหรือไม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการสื่อสารในสิ่งที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยเฉพาะ

เรื่องความโปรงใสและธรรมาภิบาล (Good Governance) หากเปนการประเมินโดยบุคลากรภายใน บุคลากร

ผูประเมินอาจไมทราบขอมูลที่แทจริง ดังนั้น หัวหนาสวนงานจะตองสื่อสารและทําความเขาใจใหบุคลากร

ในองคกรไดรบัรู 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

2. ดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีความสําคัญอยางยิ่ง และบุคลากรก็ตองการรับทราบเหตุผลท่ีไมผานการการประเมิน ฯ ดังกลาว 

3. ดวยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) มีความสําคัญและมีหลายข้ันตอน มหาวิทยาลยัควรมีคณะกรรมการเพ่ือรวมพิจารณา 

ประธานกรรมการ ไดเสนอตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมมีความเห็นตรงกันโดยใหเปดเผยขอมูลดังกลาวได สวนงานสามารถนํา

ขอมูลไปเปดเผยได และกองสื่อสารองคกรอาจจะทําหนาท่ีเปดเผยผลการประเมิน ฯ ฉบับเต็มไวท่ีเว็บไซต และ

สรุปสาระสําคัญหลกัเพ่ือสื่อสารใหเกิดความเขาใจ โดยจะมอบหมายใหกองสื่อสารองคกรไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

2. การดําเนินการในปตอไป : เชน ทําความเขาใจกับผูท่ีจะตอบแบบประเมินไดรับรู

และเขาใจคําถาม เพ่ือเปนแนวทางใหผูตอบแบบสอบถาม เปนตน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการเปดเผยผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือการส่ือสารทําความเขาใจตอไปได 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 แผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และคําขอตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่ง

ปงบประมาณ 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร นําเสนอแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ี

ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 

23 (1) กําหนดทิศทาง เปาหมายของมหาวิทยาลัย และวางนโยบาย รวมท้ังอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย (8) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับและ

งบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย มาตรา 37 (4) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพ่ือเสนอ

ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ

ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ขอ 15 (1) ใหกําหนดนโยบายงบประมาณรายจายประจําปโดย

สภามหาวิทยาลัย และหมวด 3 การงบประมาณ (6) ใหอธิการบดีเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ

กอนเริ่มปงบประมาณถัดไป อยางนอย 30 วัน นั้น ในการนี้ ฝายบริหารและกองยุทธศาสตร จึงขอนําเสนอตอ

ท่ีประชมุ ดังนี้ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทําข้ึนภายใต

แนวทางระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance-Based Budgeting 

System : SPBBS) เพ่ือใหหนวยปฏิบัติมีความคลองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณ และเกิดผลงาน

ตามยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล สอดคลองการพัฒนาประเทศตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจาก

สถานการณโควิด - 19 และแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 - 2566 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

แผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 18,600.4986 ลานบาท

ประกอบดวย 1. เงินอุดหนุนท่ัวไปหรือเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลจัดสรรให จํานวน 5,001.9170 ลานบาท รอยละ 26.89 

2. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12,645.6486 ลานบาท รอยละ 67.99 เปนรายไดจาก 1) ทรัพยสิน

ซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 2) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน 3) คาธรรมเนียม คาบํารุง 

คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ 4) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุน

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 5) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน

ในท่ีราชพัสดุที่มหาวิทยาลัย ปกครอง ดูแล ใชหรือจัดหาประโยชน 6) เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก 

7) เงินและผลประโยชนท่ีไดรับจากการบริการวิชาการการวิจัยและการนําทรัพยสินทางปญญาไปหาประโยชน 

8) คารักษาพยาบาล และ 9) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 3. ขอใชเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 952.9330 ลานบาท 

รอยละ 5.12 โดยมีหนวยงานขอใชเงินทุนสํารองสะสม 16 หนวยงาน ดังนี้ 1) คณะทันตแพทยศาสตร 

28.0000 ลานบาท 2) คณะเทคนิคการแพทย 12.5000 ลานบาท 3) คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2.1972 ลานบาท 

4) คณะพยาบาลศาสตร 2.5583 ลานบาท 5) คณะแพทยศาสตร 499.4570 ลานบาท 6) คณะแพทยศาสตร-

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70.0000 ลานบาท 7) คณะวิศวกรรมศาสตร 15.0000 ลานบาท 

8) คณะสาธารณสุขศาสตร 2.0000 ลานบาท 9) คณะวิทยาศาสตร 43.0059 ลานบาท 10) คณะสหวิทยาการ 

10.000 ลานบาท 11) คณะเศรษฐศาสตร 5.0229 ลานบาท 12) วิทยาลัยนานาชาติ 23.5000 ลานบาท 

13) สํานักงานอธิการบดี-โครงการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

0.0200 ลานบาท 14) สํานักงานอธิการบดี 200.0000 ลานบาท 15) วิทยาลัยบัณฑิตการศึกษา 15.5000 ลานบาท 

16) สํานักงานอธิการบดี-ศูนยบริการสูชุมชน 2.9717 ลานบาท 

งบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไมรวมเงิน

อุดหนุนจากรัฐ) จํานวน 13,598.5816 ลานบาท แบงตามงบรายจาย พบวา งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนคาใชจาย

ดําเนินงาน มากท่ีสุด จํานวน 5,824.2122 ลานบาท (รอยละ 42.83) รองลงมาคือ งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนเงิน

อุดหนุนท่ัวไป จํานวน 4,238.0550 ลานบาท (รอยละ 31.17) งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนคาใชจายบุคลากร 

จํานวน 1,668.0384 ลานบาท (รอยละ 12.27) งบเงินอุดหนุน-อุดหนุนงบลงทุนจํานวน 1,155.8224 ลานบาท 

(รอยละ 8.50) และงบรายจายอ่ืน จํานวน 712.4536 ลานบาท (รอยละ5.24) 

เม่ือจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พบวา พันธกิจดานการบรกิาร

วิชาการงบประมาณมากท่ีสุด จํานวน 5,223.6767 ลานบาท (รอยละ 41.25) รองลงมาคือ บริหารจัดการ

องคกรจํานวน 4,390.0745 ลานบาท (รอยละ 34.67) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 1,983.9387 ลานบาท 

(รอยละ 15.67) พันธกิจดานการวิจัย จํานวน 1,061.7205 ลานบาท (รอยละ 8.38) และพันธกิจดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3.4373 ลานบาท (รอยละ 0.03) 

เม่ือจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแลว พบวา ประเด็นยุทธศาสตร 2 : 

ปรับเปลี่ยนการทํางานวิจัยงบประมาณมากท่ีสุดจํานวน 368.5823 ลานบาท (รอยละ 39.39) รองลงมาคือ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 : ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาจํานวน 257.5232 ลานบาท (รอยละ 27.52) ,

ประเด็นยุทธศาสตร 7 : สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู จํานวน 106.6525 ลานบาท (รอยละ 11.40) ,
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 : สรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางานจํานวน 59.9695 ลานบาท (รอยละ 6.41) ,

ประเด็นยุทธศาสตร 3 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จํานวน 51.7658 ลานบาท (รอยละ 5.53) ,

ประเด็นยุทธศาสตร 4 : การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จํานวน 41.4019 ลานบาท (รอยละ 4.42) , 

ประเด็นยุทธศาสตร 8 : ปรับเปลี่ยนองคกรใหกาวเขาสูยุคดิจิทัล จํานวน21.3630 ลานบาท (รอยละ 2.28) ,

ประเด็นยุทธศาสตร 9 : การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติจํานวน 10.6330 ลานบาท (รอยละ 1.14) ,

ประเด็นยุทธศาสตร 11 : เสริมสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนา จํานวน 9.7791 ลานบาท (รอยละ 1.05) ,

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร จํานวน 4.7631 ลานบาท (รอยละ 0.51) และ

ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล จํานวน 3.3005 ลานบาท (รอยละ 0.35) 

KKU Flagship Projects 2566 

 
คําขอตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ

มากกวาหนึ่งปงบประมาณ 

การกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จะประกอบดวย คําขอตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการกอหนี้ผูกพันงบประมาณมากกวา

หนึ่งปงบประมาณ จํานวน 724 รายการ วงเงินท้ังสิ้น 2,802.8285 ลานบาท โดยเปนงบประมาณ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จํานวน 973.9181 ลานบาท ดังนี้ 

1)  งบดําเนินงาน - คาใชสอย จํานวน 39 รายการ วงเงิน 404.9220 ลานบาท 

ผูกพันงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 157.3290 ลานบาท 

2)  งบดําเนินงาน-วัสดุ จํานวน 685 รายการ วงเงิน 2,397.9065 ลานบาท ผูกพัน

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 816.5891 ลานบาท 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา เงินอุดหนุนจากภาครัฐ งบบุคลากรมีแนวโนมจะลดลง

อยางตอเนื่อง ประกอบกับเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 6.88 งบประมาณในสวนนี้จะ

ไปสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ งบบุคลากรท่ีลดลง เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดหรือไม ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรมี Business Model หรือกลุมรายไดใหมเพ่ือรองรับหรือแกไข หากมหาวิทยาลัยไดรับการ

จัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐ งบบุคลากรลดลง 

2. ควรจัดทําขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงสัดสวนรายไดของสวนงานวามีรายไดในสวนใดบาง

เพ่ือใหเห็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา การหารายไดเพ่ือพ่ึงพาตนเองขอให

หัวหนาสวนงานไปพิจารณา หรือการหารายไดเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนอาจมองไดหลายสวน เชน 

1)การลงทุนโครงการศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ (Medical Hub) หากโครงการนี้เติบโตรายไดก็จะกลับเขา

มหาวิทยาลยัในสวนคาสาธารณูปโภคหรืองบใชจายสวนกลาง 2) ดาน Health Care Services เปนดานหนึ่งท่ี

สามารถเติบโตไดท้ังทางดานโรงพยาบาล ดานทันตกรรม การบริการดานเทคนิคการแพทย ดานเภสัชกรรม 

และดานโรงพยาบาลสัตว 3) ดานวิสาหกิจท่ีจะสามารถสรางความเจริญเติบโตและเปนรายไดใหกับองคกรได 

4) การลงทุน Startup ปจจุบันคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยขอนแกนไดอนุมัติ Holding 

Company แลว โดยมีการออกผลิตภัณฑแลว 1 ผลิตภัณฑ กําลังจะมีอีก 2 ผลิตภัณฑ ซ่ึงจะทําใหเกิดรายได

ใหกับมหาวิทยาลัย สําหรับ Startup ที่ไมใช Holding Company เปนการทํา Startup แบบดั้งเดิม คือ 

การทําวิจัยที่ไดอนุสิทธิบัตร ใบอนุญาต (Licensing) โดยมหาวิทยาลัยไดรายไดหรือมีการรวมลงทุน และมี

กฎใหมปจจุบัน คือ หนวยงานของรัฐที่ใหทุนวิจัยแกนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อทําการวิจัย

เม่ือไดผลิตภัณฑแลวสิทธิบัตร (Patent) จะเปนของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมใชของแหลงทุน แตมหาวิทยาลัย

จะตองใชประโยชนภายใน 2 ป หากไมใชประโยชนภายใน 2 ป สิทธิบัตร (Patent) จะเปนของนักวิจัย และ

หากนักวิจัยไมทําภายใน 2 ป สิทธิบัตร (Patent) จะถูกกลับคืนไปยังแหลงทุน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ แผนงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน และคําขอตั้งงบประมาณรายจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจางท่ีมี

การกอหนี้ ผูกพันงบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ  ตามท่ีเสนอ และขอใหผู อํานวยการกอง

ยุทธศาสตรรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 Town Hall Meeting เรื่อง Reinventing KKU Campus 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยมีดําริใหจัด

Town Hall Meeting เรื่อง Reinventing KKU Campus โดยมี ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ ประธานสภา

พนักงานมหาวิทยาลยัขอนแกน จะเปนผูบริหารจัดการกิจกรรมดังกลาว โดยกิจกรรมจัดข้ึนในวันพุธท่ี 7 กันยายน 2565 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร และระบบออนไลน โดยมี

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและผูบริหารรวมบรรยายในหัวขอ ดังนี้ 



- 13 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 
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• ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

หัวขอ “Vision for Reinventing the KKU Campus” 

• รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

หัวขอ “แผนพลิกโฉม KKU Campus” 

• ผูชวยศาสตราจารยอาวุธ ยิ้มแต รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

หัวขอ “Action and Implementation” 

• ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน

หัวขอ “Participation of KKU Community in Reinventing the KKU Campus” 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และขอเชิญชวนผูบริหารทุกทาน บุคลากรเขารวมกิจกรรม

ดังกลาว และขอใหผูบริหารประชาสมัพันธใหบุคลากรในสงักัดไดรับทราบตอไป 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

6.2 ความปลอดภยัดานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีวิทยาลยันานาชาติ เสนอตอท่ีประชมุวา เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัยนานาชาติ

มีความตองการเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษา เชน ทางมาลายท่ีมีสัญญาณใหกดขามถนน การควบคุมและ

การบังคับใชความเร็วการใชรถภายในมหาวิทยาลัย เปนตน มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหการบังคับ

ใชความเร็วเกิดไดจริง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงความ

ปลอดภัยดานอัคคีภัย ควรมีการซักซอมการหนีไฟอยางสม่ําเสมอ 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา เรื่องความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

มีหลายเรื่อง เชน ความปลอดภัยดานจราจรการใชรถใชถนน , ความปลอดภัยดานโจรกรรมทรัพยสิน , ความปลอดภัย

ดานอาชีวอนามัย เปนตน 

รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพคณะพยาบาลศาสตร และ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุม เก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุระหวางบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร

และนักศึกษาคณะแพทยศาสตรวา ในวันเกิดเหตุผูบริหารท้ังคณะพยาบาลศาสตรและคณะแพทยศาสตร

ไมสามารถสั่งการใดได เชน การเคลื่อนยายผูเสียชวีิตไปยังคณะแพทยศาสตร เนื่องจากจะตองรอผูท่ีมีหนาท่ีใน

การเคลื่อนยาย หรือการปองกันการบันทึกภาพและเสยีงของบุคคลอ่ืนในการรอการเคลื่อนยาย เปนตน รวมถึง

มีการใหขอมูลหรือการเผยแพรขอมูลบันทึกกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยหลังเกิดอุบัติเหตุไมก่ีชั่วโมง ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ แนวปฏิบัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติ 

การใหขอมูลบันทึกกลองวงจรปดของมหาวทิยาลยัดวย 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. เรื่องความปลอดภัยตาง ๆ  ท้ังดานจารจร ดานทรัพยสนิ ดานสขุภาพตาง ๆ ไดกําหนด

ไวในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลยั ท้ังประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 สรางมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีนาอยู (Great Place 

to Live) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีนาทํางาน (Best Place to Work) 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดและมีการติดตามมาโดยตลอด 1) ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะควบคุมจราจรใน

มหาวิทยาลัยเพื่อลดจํานวนการเขา-ออกภายในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรจะมีสติ๊กเกอรสามารถเขา-ออก



- 14 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 17/2565 ในวันจันทรที่ 12 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว 

ไดตามปกติ แตหากเปนบุคคลภายนอกจะตองมีการแลกบัตรเขา-ออก ทุกประตูเขา-ออกของมหาวิทยาลัย 

2) ควบคุมความเร็วการใชรถในทางรวม ทางแยก ไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง หากเปนทางปกติไมเกิน 50 

กิโลเมตรตอชั่วโมง และกําลังติดตั้งจอแสดงผลความเร็วรถแบบเรียลไทม  (Real Time) 3) ดานความปลอดภัย

ทรัพยสินและโจรกรรม มหาวิทยาลัยไดติดตั้งกลองเซ็นเซอรและลําโพง หากหลัง 21.00 น. มีผูเขาพ้ืนท่ีท่ี

มหาวิทยาลยัติดตาม ระบบจะสงสัญญาณเตือนไปท่ีศูนยควบคุมและจะมีหนวยเคลื่อนท่ีเร็วเขาพ้ืนท่ีทันที โดย

ไดติดตั้งแลวบริเวณสีฐาน และกําลังจะติดตั้งบริเวณลูวิ่งแปลงเกษตร และบริเวณศูนยศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ 

มาตรการตาง ๆ จะเสนอสภามหาวทิยาลยัในวันท่ี 7 กันยายน 2565 

2. เรื่องอัคคีภัย นอกเหนือจากการซักซอมการหนีไฟแลวยังมีมิติอ่ืนในการปองกัน

อีกจํานวนมาก การซอมหนีไฟเปนเพียงสวนหนึ่ง วิธีท่ีจะปองการการเสยีหาย เชน สัญญานเตือนดวยอุปกรณ

ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) เรื่องระบบการตัดไฟ ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ อาคารตาง ๆ ควรมีมาตรการตาง ๆ 

จึงขอใหหัวหนาสวนงานสํารวจอาคารตาง ๆ วามีอุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ถังดับเพลิง 

ลูกบอลดับเพลิง ไดเตรียมความพรอมไวหรือไม อุปกรณเครื่องใชไฟฟาหากขัดของมีระบบตัดไฟหรือไม และ

แผนการฝกซอมของบุคลากร 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และพฤติกรรมการใชรถ 

2. เครื่องหมายจราจรควรมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

3. มหาวิทยาลัยควรมีแผนหรือมาตรการในการคุมครองเรื่องตาง ๆ เชน การคุมครอง

ขอมูลของมหาวิทยาลยั , การคุมครองความปลอดภัยดานทรัพยสนิ เปนตน 

4. มหาวทิยาลยัควรมีแนวปฏิบัติใหชดัเจนวาผูใดมีหนาท่ีในการรับผดิชอบและผูใดมี

อํานาจในการเผยแพรขอมูลของมหาวทิยาลยั 

5. มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติและข้ันตอนในการจัดการดานตาง ๆ ณ วันเกิดเหตุ 

รวมถึงการใหความรูความเขาใจแกผูบริหารระดับสวนงานไดรับรูและเขาใจแนวปฏบิัติและข้ันตอนดวย 

6. ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชแลว 

กรณีท่ีมีการเผยแพรขอมูลบันทึกกลองวงจรปด มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติ

ดังกลาว และควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบกรณีขอมูลบันทึกกลองวงจรปดอุบัติเหตุระหวางบุคลากร

คณะพยาบาลศาสตรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร เพ่ือเปนกรณีตัวอยางดวย 

7. การกําหนดใหติดสติ๊กเกอรรถเขา-ออกภายในมหาวิทยาลัยอาจใหมีการอบรม

หรือสอบออนไลนกอนไดรับสติ๊กเกอร และอาจจัดทํา VDO แนะนําแนวปฏิบัติการขับข่ีรถภายในมหาวิทยาลัยดวย 

เพ่ือใหตระหนักถึงความปลอดภยัในการใชรถใชถนนภายในมหาวิทยาลยั 

8. มหาวิทยาลยัควรมีผูท่ีทําหนาท่ีในการสื่อสารใหสงัคมไดรับทราบกรณีหากเกิดอุบัติเหตุ 

9. ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ หารือกับผูชวยอธิการบดี

ฝายรักษาความปลอดภัย ถึงข้ันตอนหลงัเกิดอุบัติเหตุวามีข้ันตอนท่ีถูกตองตามกฎหมายอยางไรบาง 

10. ควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในทุกมิติ เชน การบริหารจัดการ การควบคุมจราจร 

พฤติกรรมหรือทัศนคติผูใชรถ การบริหารจัดการเม่ือเกิดเหตุ การสวมหมวกกันน็อค ความเสี่ยงของรถขนาดใหญ

เปนตน 
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11. นอกเหนือจากการปองกันการเกิดเหตุและการปฏิบัติ ณ ท่ีเกิดเหตุแลว ควรมี

แผนบรรเทาทุกข (Mitigation Plan) การดูแลผูไดรับความเสียหาย การรับผิดชอบตาง ๆ ใหทันทวงที

โดยมหาวิทยาลยัอาจมีผูแทนในการดูแลรวมกับสวนงานในการเจรจากับผูไดรับความเสยีหาย 

12. ควรมีการซักซอมกระบวนการ การปองกันอุบัติเหตุ ท้ังอุบัติเหตุทางรถและการหนีไฟ 

13. ควรมีการซักซอมใหกับผูบริหาร ท้ังการปองกันและหลังอุบัติเหตุ 

14. ควรมีการประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดของหนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบดานอัคคีภัย 

15. นอกเหนือจากการสํารวจอาคารดานอัคคีภัย ควรมีการสํารวจทางกายภาพพ้ืนท่ี

โดยรอบอาคารกรณีหากเกิดเหตุรถดับเพลงิขนาดใหญสามารถเขาพ้ืนท่ีอาคารไดหรือไมดวย 

16. รถของสวนกลางและสวนงานควรมีการติดตั้งระบบ GPS เพ่ือควบคุมความเร็ว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบ 

 

6.3 เรียนเชิญเขารวมประชุมเครือขาย Academic Honesty  

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยฝายการศึกษา

และบริการวิชาการ รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมเครือขาย Academic Honesty 

โดยจะมีวิทยากรมาจาก University of Georgia ในวันศุกรที่ 9 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 4A อาคาร

รัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร และระบบออนไลน ท้ังนี้ จะมีหนังสอืเชญิไปยังสวนงานอีกครั้ง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.05 นาิกา 

 

 

(รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี)  

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

ทําหนาท่ีแทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี 

นางสาวลัลธริมา ประจง 

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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