
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khon Kaen University 
Promotion Affairs Committee 

Annual Report 2020 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khon Kaen University 
Promotion Affairs Committee 

Annual Report 2020 





ค ำน ำ 

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยตามมาตรา 28 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                    
มีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน                
การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

  รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้  
รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็น
แนวคิดที่จะร่วมมือกันท าหน้าที่อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบต่อไป 

 

คณะผู้จัดท ำ 
ฝ่ายเลขานุการฯ 
ธันวาคม 2563 
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สารจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่องมาจากชุดท่ีแล้ว และได้    
สืบต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการมาโดยตลอด ซึ่งรวมถึง 

 ส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ได้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จมหาวิทยาลัย ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนการศึกษาผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าคณะและรุ่นต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม
กอล์ฟการกุศล เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2562  กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 
1,000 บาท” เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2563 และกิจกรรม “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งผลของการระดมทุนการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ได้รับเงินบริจาค             
เข้ากองทุนมอดินแดงเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท  

 ส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในการสรรหาผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ                
ท้ังปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองค า และรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า    
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ท้ังในด้าน
การด าเนินงาน และการจัดหาผู้สนับสนุน  
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 ในสถานการณ์การกักตัวเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)              
เมื่อไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 นั้น มีนักศึกษาจ านวนมากไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ จ าต้อง
พักอยู่ในหอพัก เกิดความยากล าบากในการหาซื้ออาหารและของใช้ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้จัดท า “ตู้ปันสุข” จ านวน 15 ตัว ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ น าไปบรรจุอาหารและ
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 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว ้

  การด าเนินงานในรอบการรายงานประจ าปี พ.ศ. 2562-2563 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากกรรมการส่งเสริมฯ และเครือข่ายของทุกท่าน รวมท้ัง              
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ท่ีให้การสนับสนุนดูแลอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณ 
ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

(นายอ านาจ พรหมสตูร) 
ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 
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นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
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ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 
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จำำานวิน 15 หลััง

ๆ



3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(ชุดปี พ.ศ. 2562-2565) 

 
นายอ านาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
 

   
นายดุสิต โคตรวงษา นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ ์
รองประธานฯ คนที่ 1 

 

รองประธานฯ คนที่ 2 รองประธานฯ คนที่ 3 

   
นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ นายประยูร  อังสนันท์ นายจีระ ไตรถวิล 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

   
นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์ รศ.วิภาพร วรหาญ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

3รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563



4 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

   
นายสุรเชษฐ์ ลักษมีพงศ์ นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป ์ นายศรายุทธ ธรเสนา 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

  
นายสุกจิ ศิรินรกุล นายกมลพงศ์ สงวนตระกลู 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

  .   
นายมรกต พิธรัตน์ น.สพ.ธีรชัย วงษ์ชารู นายชัยชาญ วรนิทัศน ์ นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 
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นายจิรชาติ บุญสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นางสาวธนรัตน์ สอนสา นายเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ 
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
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1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.1 ความเป็นมา 
"การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะท าให้การศึกษาชั้นสูงขยาย

ออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่
ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความส าเร็จ                               
ที่ทุกคนควรจะยินดี” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้ง เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2510 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2484 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยมีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้มีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัด
อุบลราชธานี แต่ในระหว่างนั้น ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพา ซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับญี่ปุ่นต่อสู้กับ
พันธมิตร จึงท าให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุติลง จนกระท่ังในปีพุทธศักราช 2503 
รัฐบาล ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่ง และ
ในปีพุทธศักราช 2505 จึงได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่
จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อว่า K.I.T. 

ในปีพุทธศักราช 2506 รัฐบาลได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่   
จัดร่างหลักสูตร ตลอดจน การติดต่อช่วยเหลือจากต่างประเทศและก าหนดชื่อเป็น มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเลือกบ้านสีฐาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย               
มีเนื้อที่ 5,500 ไร่ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร ในปีพุทธศักราช 2507 ได้จัดตั้งส านักงานมหาวิทยาลัยขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร โดยรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2507 จ านวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นคณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 49 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 58 คน โดยฝาก เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)  ในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยน
ชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในปีพุทธศักราช 2509 มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่              
25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในปีเดียวกันนี้ ได้ย้ายนักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย              
ในสถานที่ปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า "มอดินแดง" บนพ้ืนที่
ประมาณ  5,500 ไร่ และวิทยาเขตหนองคาย 554 ไร่ มีคณะที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวน 19 คณะ  4 วิทยาลัย และส านักที่ให้บริการหรือสนับสนุนการบริหารจัดการ 4 ส านัก มีที่ท า
การไปรษณีย์ ศูนย์บริการ สหกรณ์ ร้านค้า หอพัก บ้านพัก แฟลต เรือนรับรอง ธนาคาร โรงเรียน และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างครบครัน 
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1.2 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2507 – 2516) 
 ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เริ่มแรกเมื่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2507 มีการจัดการเรียนการสอน 3 คณะ 
ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ -อักษรศาสตร์ ต่อมาได้ตั้งคณะศึกษาศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ตามล าดับ 

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2517 – 2526) 
ขยายการศึกษา เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ.2527 – 2536) 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายการศึกษาให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตั้งคณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รัฐบาลมอบหมายให้ก ากับและดูแลโครงการตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยสุรนารี 
ซึ่งต่อมาก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามล าดับ 

ทศวรรษที่ส่ี (พ.ศ.2537 – 2546) 
เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้าง

ครอบคลุม ได้ตั้งวิทยาเขตหนองคาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล สถาบันความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง สถาบันสันติศึกษา 

ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2547 – 2556) 
 สร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ได้ตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเข้าสู่การประเมิน
คุณภาพการศึกษาอย่างเข้มข้น พร้อมรับการตรวจประเมินโดยองค์กรต่างๆ เช่น ก.พ.ร. สกอ. สมศ. และมีการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยนิตยสาร Times Higher Education เป็นต้น  

ทศวรรษที่หก (พ.ศ.2557 – 2566) 
 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก เป็นช่วงวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2557 
มุ่งพัฒนาภายใต้ค าขวัญ “50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม” มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสูงขึ้น จัดการเรียนการสอน
หลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วย 22 คณะ และ 4 วิทยาลัย ได้ตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันสุขภาพลุ่มน้ าโขง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
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1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.1 ความเป็นมา 
"การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะท าให้การศึกษาชั้นสูงขยาย

ออกไปถึงภูมิภาคที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่
ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความส าเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความส าเร็จ                               
ที่ทุกคนควรจะยินดี” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้ง เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2510 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ริเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2484 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล โดยมีรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้มีนโยบายและโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค โดยจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัด
อุบลราชธานี แต่ในระหว่างนั้น ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพา ซึ่งรัฐบาลจ าเป็นต้องตัดสินใจเข้าร่วมกับญี่ปุ่นต่อสู้กับ
พันธมิตร จึงท าให้การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุติลง จนกระท่ังในปีพุทธศักราช 2503 
รัฐบาล ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการทบทวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนี้อีกครั้งหนึ่ง และ
ในปีพุทธศักราช 2505 จึงได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่
จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อว่า K.I.T. 

ในปีพุทธศักราช 2506 รัฐบาลได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่   
จัดร่างหลักสูตร ตลอดจน การติดต่อช่วยเหลือจากต่างประเทศและก าหนดชื่อเป็น มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเลือกบ้านสีฐาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย               
มีเนื้อที่ 5,500 ไร่ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร ในปีพุทธศักราช 2507 ได้จัดตั้งส านักงานมหาวิทยาลัยขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร โดยรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2507 จ านวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นคณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 49 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 58 คน โดยฝาก เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)  ในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยน
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1.2 พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2507 – 2516) 
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คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ตามล าดับ 
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ขยายการศึกษา เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายการศึกษาให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตั้งคณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รัฐบาลมอบหมายให้ก ากับและดูแลโครงการตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยสุรนารี 
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ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2547 – 2556) 
 สร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ได้ตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเข้าสู่การประเมิน
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อันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยนิตยสาร Times Higher Education เป็นต้น  

ทศวรรษที่หก (พ.ศ.2557 – 2566) 
 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก เป็นช่วงวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2557 
มุ่งพัฒนาภายใต้ค าขวัญ “50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม” มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสูงขึ้น จัดการเรียนการสอน
หลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วย 22 คณะ และ 4 วิทยาลัย ได้ตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันสุขภาพลุ่มน้ าโขง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
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1.2  พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2507 – 2516) 

ทศวรรษของการก่อตั้ง ในยุคเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2507 มีการจัดการเรียนการสอน  
3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ -อักษรศาสตร์ ท าหน้าที่สอนในรายวิชา
พ้ืนฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา 

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2517 – 2526) 

ทศวรรษของการขยายตัวในช่วงทศวรรษที่สอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายการศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ.2527 – 2536) 

ทศวรรษของการขยายตัวต่อเนื่อง ในตอนต้นของช่วงทศวรรษที่สามนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการ
จัดตั้งคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

ทศวรรษท่ีสี่ (พ.ศ.2537 – 2546) 

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในทศวรรษนี้ นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น           
มีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้างครอบคลุมและจัดว่าเป็น Comprehensive University ที่ส าคัญของภูมิภาค 
และมีการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย 

ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2547 – 2556) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่างเข้มข้น โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก 

ทศวรรษที่หก (พ.ศ.2557 – 2566) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งภายใต้ค าขวัญ “ 50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม”  
พร้อมทั้งเป็นช่วงของการก้าวย่างที่จะเติบโตไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก มีผลงานที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสูงขึ้น ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้ด าเนินการโครงการที่ส าคัญหลายโครงการในด้านการพัฒนาประเทศ 
และในปี พ.ศ.2558 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล 
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1.2  พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ.2507 – 2516) 

ทศวรรษของการก่อตั้ง ในยุคเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2507 มีการจัดการเรียนการสอน  
3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ -อักษรศาสตร์ ท าหน้าที่สอนในรายวิชา
พ้ืนฐานยังไม่ได้รับนักศึกษา 

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2517 – 2526) 

ทศวรรษของการขยายตัวในช่วงทศวรรษที่สอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายการศึกษาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ทศวรรษที่สาม (พ.ศ.2527 – 2536) 

ทศวรรษของการขยายตัวต่อเนื่อง ในตอนต้นของช่วงทศวรรษที่สามนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการ
จัดตั้งคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

ทศวรรษท่ีสี่ (พ.ศ.2537 – 2546) 

มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในทศวรรษนี้ นับว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น           
มีคณะและสาขาวิชาต่างๆ ที่ค่อนข้างครอบคลุมและจัดว่าเป็น Comprehensive University ที่ส าคัญของภูมิภาค 
และมีการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย 

ทศวรรษที่ห้า (พ.ศ.2547 – 2556) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มมีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ที่มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และเป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมินอย่างเข้มข้น โดยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานอิสระจากภายนอก 

ทศวรรษที่หก (พ.ศ.2557 – 2566) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งภายใต้ค าขวัญ “ 50 ปี แห่งการอุทิศเพ่ือสังคม”  
พร้อมทั้งเป็นช่วงของการก้าวย่างที่จะเติบโตไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก มีผลงานที่ได้รับการยอมรับใน
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1.3 สิ่งบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

       
เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นรูปพระธาตุพนม ทั้งสองข้างของ   

พระธาตุพนมมีเทวดาอัญเชิญมิ่งมงคลเข้าหาพระธาตุพนม ด้านล่างของพระธาตุพนมเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สลักบนขอนไม้ อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเป็นพ้ืนหลัง 3 ช่อง สื่อความหมายถึง คุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ 
ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี และ ปัญญาดี คือ ความฉลาดเกิดจากการเรียนดีและคิดดี 

สีประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น “สีดินแดง”  

                   
สื่อความหมายถึง ลักษณะและภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็นเนินดินสีแดงหรือที่เรียกว่า “มอดินแดง” อันซึ่ง

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C24 M88 Y99 K17 หรือ รหัสสีในระบบ 
RGB เป็น R167 G59 B36 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ ต้นกาลพฤกษ ์
(อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 1688/2561 เรื่อง ชื่อตน้ไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561) 

                   
เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี                
20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกาลพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bakeriana Craib 
ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็น สีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว 
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1.3 สิ่งบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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สีประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น “สีดินแดง”  

                   
สื่อความหมายถึง ลักษณะและภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็นเนินดินสีแดงหรือที่เรียกว่า “มอดินแดง” อันซึ่ง
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ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ ต้นกาลพฤกษ ์
(อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 1688/2561 เรื่อง ชื่อตน้ไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561) 

                   
เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่                
20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกาลพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bakeriana Craib 
ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็น สีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก” (A World-Leading Research and Development 

University) 
เป้าหมาย (Goals)  
 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ  ศาสตร์

วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  

 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ  การท างาน 
และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน  

 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายใน  และ
ภายนอก 

เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) 
เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource  Management 

Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)  

เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)  
 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน (Best Place to Work)  
 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  
 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)   

พันธกิจและนโยบาย (Mission) 
พันธกิจและนโยบาย พันธกิจ (Mission) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัยได้                   
ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตาม
ประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้  
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8 รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563

(อ้างอิงประกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่น ฉบั่บ่ท้� 1688/2561 เร่�องช่ี้�อต้นไม้ประจำำามหาวิิทยาลััยขอนแก่น พ.ศ. 2561)
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1.3 สิ่งบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

       
เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นรูปพระธาตุพนม ทั้งสองข้างของ   

พระธาตุพนมมีเทวดาอัญเชิญมิ่งมงคลเข้าหาพระธาตุพนม ด้านล่างของพระธาตุพนมเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สลักบนขอนไม้ อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเป็นพ้ืนหลัง 3 ช่อง สื่อความหมายถึง คุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ 
ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี และ ปัญญาดี คือ ความฉลาดเกิดจากการเรียนดีและคิดดี 

สีประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น “สีดินแดง”  

                   
สื่อความหมายถึง ลักษณะและภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็นเนินดินสีแดงหรือที่เรียกว่า “มอดินแดง” อันซึ่ง

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C24 M88 Y99 K17 หรือ รหัสสีในระบบ 
RGB เป็น R167 G59 B36 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลยัขอนแก่น คือ ต้นกาลพฤกษ ์
(อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบับที่ 1688/2561 เรื่อง ชื่อตน้ไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561) 

                   
เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี                
20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกาลพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bakeriana Craib 
ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็น สีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก” (A World-Leading Research and Development 

University) 
เป้าหมาย (Goals)  
 People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ  ศาสตร์

วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  

 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ  การท างาน 
และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน  

 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายใน  และ
ภายนอก 

เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) 
เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource  Management 

Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)  

เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)  
 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน (Best Place to Work)  
 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  
 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)   

พันธกิจและนโยบาย (Mission) 
พันธกิจและนโยบาย พันธกิจ (Mission) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัยได้                   
ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตาม
ประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้  
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เรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  

 Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพ  การท างาน 
และเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน  

 Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภายใน  และ
ภายนอก 

เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) 
เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource  Management 

Transformation)  
 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation)  

เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation)  
 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน (Best Place to Work)  
 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  
 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 

เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects)   

พันธกิจและนโยบาย (Mission) 
พันธกิจและนโยบาย พันธกิจ (Mission) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัยได้                   
ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตาม
ประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้  
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ด้าน People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่  และความ

รับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)  
 จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning 

and Coaching)  
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy and Skills)  
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ระดับสากล (Qualified Personnel)  
 พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)  

2) มีความม่ันคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด า รงชีพ และ
สุขอนามัย  

 ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)  
 สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)  
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)  

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  
 ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)  
 พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)  
 รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย  
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”  
 พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  
 พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (Good Workplace)  
 พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)  

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การ  เป็น 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว”  

 รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)  
 ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)  

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
 พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)  
 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)  
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ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม  

 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)  
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน  

 เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ Collaboration/Coordination)  
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม  

 ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
 
ค่านิยม (Value) 
ค่านิยม (Value) “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE  
1)  การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)  
2)  การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)  
3)  การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus)  
4)  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance)  
5)  การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer)  
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 
(1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
(2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน 
(4) การท างานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 
(5) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 
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และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัยได้                  
ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตาม
ประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้  

 
ด้าน People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่  และความ

รับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)  
 จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning 

and Coaching)  
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy and Skills)  
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ระดับสากล (Qualified Personnel)  
 พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)  

2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด า รงชีพ และ
สุขอนามัย  

 ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)  
 สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)  
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)  

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  
 ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)  
 พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)  
 รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย  
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”  
 พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  
 พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (Good Workplace)  
 พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)  

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การ  เป็น 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว”  

10 
 

 

และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัยได้                  
ก าหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในช่วง ปี พ.ศ. 2562 – 2566 (ตาม
ประกาศ มข. ฉบับที่ 1689/2561) ดังนี้  

 
ด้าน People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่  และความ

รับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)  
 จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning 

and Coaching)  
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy and Skills)  
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ระดับสากล (Qualified Personnel)  
 พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)  

2) มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด า รงชีพ และ
สุขอนามัย  

 ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)  
 สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)  
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)  

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  
 ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)  
 พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)  
 รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย  
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”  
 พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  
 พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (Good Workplace)  
 พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)  

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การ  เป็น 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว”  
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ด้าน People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  
1) มีความรู้ความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภารกิจตามภาระหน้าที่  และความ

รับผิดชอบ และก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Quality Graduates)  
 จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังทักษะยุคใหม่ (Active Learning 

and Coaching)  
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy and Skills)  
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ

ระดับสากล (Qualified Personnel)  
 พัฒนาความรู้และทักษะในการท างานอยู่เสมอ (Continuous Upskills)  

2) มีความม่ันคงในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม และสามารถเพ่ิมพูนมาตรฐานการด า รงชีพ และ
สุขอนามัย  

 ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและสภาพร่างกาย (Gender and Disability Equality)  
 สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (Secure and Healthy Life)  
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นคงและคุ้มค่า (Job Security and Worthiness)  

3) มีความสามารถและมีจิตบริการ ตอบสนองและชี้น าต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย  
 ตอบสนอง ชี้น า และเตือนสติสังคม (Center of Social Wisdom)  
 พัฒนาสังคมโดยใช้วิจัยเป็นพลังขับเคลื่อน (Research Driven Social Development)  
 รักษ์วัฒนธรรมไทย และมีสุนทรียะ (Thai Culture and Aesthetics)  

ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย  
1) มีสถานที่และอุปกรณ์ทันสมัย เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น  

“มหาวิทยาลัยดิจิทัล”  
 พัฒนาความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี (Tech-savvy Work and Living Places)  
 พัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (Good Workplace)  
 พัฒนาระบบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง (Highly Effective Internet Connection)  

2) มีการดูแลและจัดการให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะดวก สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การ  เป็น 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว”  

 รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)  
 ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)  

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
 พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)  
 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)  
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ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม  

 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)  
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน  

 เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ Collaboration/Coordination)  
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม  

 ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
 
ค่านิยม (Value) 
ค่านิยม (Value) “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE  
1)  การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)  
2)  การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)  
3)  การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus)  
4)  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance)  
5)  การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer)  
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 
(1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
(2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน 
(4) การท างานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 
(5) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 
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 รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)  
 ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)  

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
 พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)  
 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)  

 
ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม  

 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)  
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน  

 เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ Collaboration/Coordination)  
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคม  

 ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพ่ือชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
 
ค่านิยม (Value) 
ค่านิยม (Value) “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE  
1)  การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)  
2)  การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)  
3)  การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus)  
4)  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance)  
5)  การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer)  
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 
(1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
(2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน 
(4) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 
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 รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly)  
 ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)  

3) ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 พัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
 พัฒนาความเป็นเลิศสู่ระดับสากล (World Class)  
 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยอิงสมรรถนะเป็นฐาน (Merit Based HRM)  

 
ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1) ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ด้วยหลักการและวิธีการ เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม  

 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข (Good Governance and Peace)  
2) ประสานและร่วมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน  

 เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ Collaboration/Coordination)  
3) ค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพือ่สังคม  

 ปลูกฝังแนวคิดการอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Mindset of Social Devotion) 
 
ค่านิยม (Value) 
ค่านิยม (Value) “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE  
1)  การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion and Environment Conservation)  
2)  การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)  
3)  การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus)  
4)  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance)  
5)  การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer)  
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 
(1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
(2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน 
(4) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 
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     2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

2.1  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ขึ้น โดยบัญญัติให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”  เพ่ือท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

มาตรา 28  
“ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย               

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

2.2  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 (ภาคผนวก1)  ซึ่งตามข้อบังคับฯ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ คุณสมบัติ องค์ประกอบ                
วาระการด ารงต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้ที่มี
คุณสมบัติ ตามข้อ 6 ประกอบด้วย  

(1) ประธานกรรมการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2) กรรมการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จ านวนไม่เกิน 20 คน 
(3) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ 

หากอธิการบดีเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรรมการตาม (2) ได้ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการเป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ 
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.1  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ขึ้น โดยบัญญัติให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย”  เพ่ือท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

มาตรา 28  
“ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย               

ในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 
จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ

ประธานกรรมการและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

2.2  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 (ภาคผนวก1)  ซึ่งตามข้อบังคับฯ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ คุณสมบัติ องค์ประกอบ                
วาระการด ารงต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามค าแนะน าของอธิการบดีจากผู้ที่มี
คุณสมบัติ ตามข้อ 6 ประกอบด้วย  

(1) ประธานกรรมการ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
(2) กรรมการจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จ านวนไม่เกิน 20 คน 
(3) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ 

หากอธิการบดีเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรรมการตาม (2) ได้ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการเป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ 
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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2)  คุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ข้อ 6  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ตามข้อ 5 มีดังนี้  

(1) เป็นผู้สนใจและศรัทธาในกิจการของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

(2) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

(3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

3)  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
(2) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
(3) ระดมทุน และแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
(4) ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน  
  ภูมิภาค และนานาชาติ 
(5) ประสานงานกับองค์กรหรือชุมชนเพ่ือรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเหล่านั้นเสนอ 
  ต่อมหาวิทยาลัย  
(6) อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

4)  วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 
ยกเว้นประธานกรรมการด ารงต าแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ิม ตามข้อ 5 วรรคสอง
ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดนั้น 
 ประธานกรรมการหรือกรรมการ ถ้าว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระ ให้อธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งที่ว่างลงนั้น ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับ
วาระของผู้ที่ตนแทน เว้นแต่ระยะเวลาที่เหลือไม่เกิน 90 วัน อธิการบดีจะไม่เสนอแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 กรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว 
 ข้อ 9 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(1) ครบวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
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2)  คุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ข้อ 6  คุณสมบัติของคณะกรรมการ ตามข้อ 5 มีดังนี้  

(1) เป็นผู้สนใจและศรัทธาในกิจการของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

(2) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

(3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

3)  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
(2) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  
(3) ระดมทุน และแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
(4) ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน  
  ภูมิภาค และนานาชาติ 
(5) ประสานงานกับองค์กรหรือชุมชนเพ่ือรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเหล่านั้นเสนอ 
  ต่อมหาวิทยาลัย  
(6) อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

4)  วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 
ยกเว้นประธานกรรมการด ารงต าแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ิม ตามข้อ 5 วรรคสอง
ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดนั้น 
 ประธานกรรมการหรือกรรมการ ถ้าว่างลงก่อนครบก าหนดตามวาระ ให้อธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งที่ว่างลงนั้น ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับ
วาระของผู้ที่ตนแทน เว้นแต่ระยะเวลาที่เหลือไม่เกิน 90 วัน อธิการบดีจะไม่เสนอแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
 กรณีที่คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้มีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว 
 ข้อ 9 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(1) ครบวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
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(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 
 กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอน ตามค าแนะน าของอธิการบดี 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
 

5) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 10 การประชุม 

(1)   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง               
โดยการประชุมครั้งแรกให้เรียกประชุมโดยเร็ว 

  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานไม่อาจมาประชุมได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อาจมา
ประชุมได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

(2) การประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม จ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการ จึงจะถือ
เป็นองค์ประชุม 

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด 
 

6) องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน  
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  9 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 159/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3370/2562 และครั้งที่ 11/2563                
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9486/2563   
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2.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
2.3.1  บริบทคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินงานผ่านการประชุมเป็นหลัก ตามกรอบ
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2558 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ระดมทุน และแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ด าเนินงานที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และนานาชาติ ประสานงานกับองค์กรหรือ
ชุมชนเพ่ือรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเหล่านั้นเสนอต่อมหาวิทยาลัย และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซ่ึงหากพิจารณาแล้ว อาจสรุปได้ว่า บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมฯ นั้น 
เทียบเคียงกับ Advisory Board ของภาคธุรกิจเอกชน  ที่จะช่วยให้ค าแนะน า ส่งเสริมสนับสนุน หรือสะท้อนต่อ
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  โดยสามารถเสนอแนะไปยังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือโดย
การน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยของประธานกรรมการส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระ 14 มกราคม 2562 - 13 มกราคม 2565) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป แนวทางการด าเนินงานของคณะ
กรรมการฯ จึงเน้นที่การระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทุนเรียนจนส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาชั้นสูงของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม และนอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะระดมทุนเพ่ือการบริหารจัดการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการต่างๆ 
อาทิ โครงการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ และ ท้าววิษณุกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นต้น 

 
2.3.2  แผนงานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย     

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระ 14 มกราคม 2562 – 13 มกราคม 2565) 
ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การระดมทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน มีทุนการศึกษาประมาณ 3,027 ทุน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วน
แล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า ไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง วงเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ก็ลดน้อยลง นักศึกษาบางรายก็ไม่มีสิทธิกู้ยืมเนื่องจาก ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือ                 
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 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระ 14 มกราคม 2562 – 13 มกราคม 2565) 
ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การระดมทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน มีทุนการศึกษาประมาณ 3,027 ทุน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วน
แล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า ไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้ง วงเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) ก็ลดน้อยลง นักศึกษาบางรายก็ไม่มีสิทธิกู้ยืมเนื่องจาก ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือ                 
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2.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
2.3.1  บริบทคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินงานผ่านการประชุมเป็นหลัก ตามกรอบ
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2558 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ระดมทุน และแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ด าเนินงานที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และนานาชาติ ประสานงานกับองค์กรหรือ
ชุมชนเพ่ือรับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเหล่านั้นเสนอต่อมหาวิทยาลัย และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซ่ึงหากพิจารณาแล้ว อาจสรุปได้ว่า บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมฯ นั้น 
เทียบเคียงกับ Advisory Board ของภาคธุรกิจเอกชน  ที่จะช่วยให้ค าแนะน า ส่งเสริมสนับสนุน หรือสะท้อนต่อ
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  โดยสามารถเสนอแนะไปยังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือโดย
การน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยของประธานกรรมการส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระ 14 มกราคม 2562 - 13 มกราคม 2565) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป แนวทางการด าเนินงานของคณะ
กรรมการฯ จึงเน้นที่การระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทุนเรียนจนส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาชั้นสูงของ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม และนอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะระดมทุนเพ่ือการบริหารจัดการอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการต่างๆ 
อาทิ โครงการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณ และ ท้าววิษณุกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นต้น 
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ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะ 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน มีทุนการศึกษาประมาณ 3,027 ทุน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วน
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บางทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เรื่องการ
ระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานั้น นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ                  
ได้ตระหนักและน ามาพิจารณาเป็นประเด็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีทุนเรียนจน
ส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพสุจริต รับใช้สังคม ภูมิภาคและประเทศชาติ ต่อไป 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ก าหนดแผนงานการระดมทุนการศึกษา โดยมี
กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การระดมทุนจากภาคธุรกิจ เอกชน  
2. การระดมทุนจากศิษย์เก่า  
3. การจัดกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้สมทบ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟ             

การกุศล การระดมทุนการศึกษาโครงการ “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท”  
 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   
การแข่ งขั นวิ่ ง มาราธอน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ”  หรื อ  Khon Kaen        

International Marathon เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในช่วงที่                  
นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก าจร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์  ที่จะจัดท า
โครงการเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา  6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ ในวโรกาสที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
มีพระชนม์มายุครบ 4 รอบ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวั นที่  25 มกราคม พ .ศ .  2547 โดยมี ความมุ่ งหวั งที่ จ ะส่ ง เสริ มกิ จกรรมนี้ ให้ เป็ นประ เพณีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่  

1. เพ่ือสร้างนักวิ่งเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
2. สร้างเป็นกิจกรรมกีฬามวลชน เพ่ือเป็นเกียรติภูมิชาวขอนแก่นและประเทศไทย 
3. สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมกับประชาชนในพ้ืนที่

แบบย่ังยืน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง   อันจะเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิต และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

4. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ออกก าลังกายเป็นการ
ต่อเนื่อง ซึ่งน ามาสู่สุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนจังหวัดขอนแก่น 

5. เป็นการส่งเสริมการกีฬากับการท่องเที่ยว น ารายได้สู่ชุมชน 
 กิจกรรมนี้ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่ 2 และนับเป็นมหกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือ
กันจัดขึ้นเป็นประเพณี ทุกปี  

คณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่ง ในการระดมทุนและเสนอแนะส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้ส าเร็จราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี  

17 
 

2.3.3 กิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในรอบปี  
1) การประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2558 ข้อ 10 ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง                  
แต่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  (วาระ14 กุมภาพันธ์ ถึง                   
13 มกราคม 2562) และ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 (วาระ 14 กุมภาพันธ์ 2562 –                      
13 มกราคม 2565) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจะด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับฯ อาจจะน้อยเกินไป จึงมีมติว่า 
กรณีมีเรื่องส าคัญที่ต้องหารือ ประธานกรรมการฯ สามารถเชิญประชุมเป็นวาระพิเศษได้ตามเหตุผลความจ าเป็น 
เร่งด่วน โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีการประชุม ดังนี้  

พ.ศ. 2559  
- ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
- ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 
- ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 
- ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 
- ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
- ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 
พ.ศ. 2560  
- ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 
- ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 
- ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
- ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 
- ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
- ครั้งที่ 8/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 
- ครั้งที่ 9/256 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 
- ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
พ.ศ. 2561  
- ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 
- ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 
- ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 
- ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 
- ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 
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บางทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เรื่องการ
ระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานั้น นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ                  
ได้ตระหนักและน ามาพิจารณาเป็นประเด็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีทุนเรียนจน
ส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพสุจริต รับใช้สังคม ภูมิภาคและประเทศชาติ ต่อไป 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ก าหนดแผนงานการระดมทุนการศึกษา โดยมี
กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การระดมทุนจากภาคธุรกิจ เอกชน  
2. การระดมทุนจากศิษย์เก่า  
3. การจัดกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้สมทบ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟ             

การกุศล การระดมทุนการศึกษาโครงการ “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท”  
 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   
การแข่ งขั นวิ่ ง มาราธอน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ”  หรื อ  Khon Kaen        

International Marathon เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในช่วงที่                  
นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก าจร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์  ที่จะจัดท า
โครงการเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา  6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ ในวโรกาสที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
มีพระชนม์มายุครบ 4 รอบ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวั นที่  25 มกราคม พ .ศ .  2547 โดยมี ความมุ่ งหวั งที่ จ ะส่ ง เสริ มกิ จกรรมนี้ ให้ เป็ นประ เพณีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่  

1. เพ่ือสร้างนักวิ่งเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
2. สร้างเป็นกิจกรรมกีฬามวลชน เพ่ือเป็นเกียรติภูมิชาวขอนแก่นและประเทศไทย 
3. สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมกับประชาชนในพ้ืนที่

แบบย่ังยืน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง   อันจะเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิต และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

4. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ออกก าลังกายเป็นการ
ต่อเนื่อง ซึ่งน ามาสู่สุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนจังหวัดขอนแก่น 

5. เป็นการส่งเสริมการกีฬากับการท่องเที่ยว น ารายได้สู่ชุมชน 
 กิจกรรมนี้ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่ 2 และนับเป็นมหกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือ
กันจัดขึ้นเป็นประเพณี ทุกปี  

คณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่ง ในการระดมทุนและเสนอแนะส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้ส าเร็จราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี  
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บางทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เรื่องการ
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ส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพสุจริต รับใช้สังคม ภูมิภาคและประเทศชาติ ต่อไป 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ก าหนดแผนงานการระดมทุนการศึกษา โดยมี
กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การระดมทุนจากภาคธุรกิจ เอกชน  
2. การระดมทุนจากศิษย์เก่า  
3. การจัดกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้สมทบ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟ             

การกุศล การระดมทุนการศึกษาโครงการ “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท”  
 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   
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International Marathon เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในช่วงที่                  
นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก าจร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์  ที่จะจัดท า
โครงการเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา  6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ ในวโรกาสที่สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
มีพระชนม์มายุครบ 4 รอบ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวั นที่  25 มกราคม พ .ศ .  2547 โดยมี ความมุ่ งหวั งที่ จ ะส่ ง เสริ มกิ จกรรมนี้ ให้ เป็ นประ เพณีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่  

1. เพ่ือสร้างนักวิ่งเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
2. สร้างเป็นกิจกรรมกีฬามวลชน เพ่ือเป็นเกียรติภูมิชาวขอนแก่นและประเทศไทย 
3. สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับการมีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมกับประชาชนในพ้ืนที่

แบบย่ังยืน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง   อันจะเป็นการสร้าง
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กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือ
กันจัดขึ้นเป็นประเพณี ทุกปี  
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สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้ส าเร็จราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี  
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บางทุนการศึกษาให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เรื่องการ
ระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษานั้น นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ                  
ได้ตระหนักและน ามาพิจารณาเป็นประเด็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถมีทุนเรียนจน
ส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพสุจริต รับใช้สังคม ภูมิภาคและประเทศชาติ ต่อไป 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ก าหนดแผนงานการระดมทุนการศึกษา โดยมี
กรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
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2. การระดมทุนจากศิษย์เก่า  
3. การจัดกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้สมทบ อาทิ การแข่งขันกอล์ฟ             

การกุศล การระดมทุนการศึกษาโครงการ “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท”  
 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   
การแข่ งขั นวิ่ ง มาราธอน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ”  หรื อ  Khon Kaen        

International Marathon เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในช่วงที่                  
นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก าจร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีแนวคิดและวัตถุประสงค์  ที่จะจัดท า
โครงการเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา  6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 
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มีพระชนม์มายุครบ 4 รอบ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แบบย่ังยืน โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง   อันจะเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวิต และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

4. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ออกก าลังกายเป็นการ
ต่อเนื่อง ซึ่งน ามาสู่สุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการป้องกันสารเสพติดในเยาวชนจังหวัดขอนแก่น 

5. เป็นการส่งเสริมการกีฬากับการท่องเที่ยว น ารายได้สู่ชุมชน 
 กิจกรรมนี้ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่ 2 และนับเป็นมหกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือ
กันจัดขึ้นเป็นประเพณี ทุกปี  

คณะกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ที่มีความส าคัญยิ่ง ในการระดมทุนและเสนอแนะส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้ส าเร็จราบรื่นเรียบร้อยด้วยดี  

ฯ
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2.3.3 กิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในรอบปี  
1) การประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2558 ข้อ 10 ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง                  
แต่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  (วาระ14 กุมภาพันธ์ ถึง                   
13 มกราคม 2562) และ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 (วาระ 14 กุมภาพันธ์ 2562 –                      
13 มกราคม 2565) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจะด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับฯ อาจจะน้อยเกินไป จึงมีมติว่า 
กรณีมีเรื่องส าคัญที่ต้องหารือ ประธานกรรมการฯ สามารถเชิญประชุมเป็นวาระพิเศษได้ตามเหตุผลความจ าเป็น 
เร่งด่วน โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีการประชุม ดังนี้  

พ.ศ. 2559  
- ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
- ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 
- ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 
- ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 
- ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
- ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 
พ.ศ. 2560  
- ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 
- ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 
- ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
- ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 
- ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
- ครั้งที่ 8/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 
- ครั้งที่ 9/256 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 
- ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
พ.ศ. 2561  
- ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 
- ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 
- ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 
- ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 
- ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 
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2.3.3 กิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในรอบปี  
1) การประชุมเพื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2558 ข้อ 10 ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง                  
แต่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  (วาระ14 กุมภาพันธ์ ถึง                   
13 มกราคม 2562) และ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 (วาระ 14 กุมภาพันธ์ 2562 –                      
13 มกราคม 2565) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากจะด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับฯ อาจจะน้อยเกินไป จึงมีมติว่า 
กรณีมีเรื่องส าคัญที่ต้องหารือ ประธานกรรมการฯ สามารถเชิญประชุมเป็นวาระพิเศษได้ตามเหตุผลความจ าเป็น 
เร่งด่วน โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีการประชุม ดังนี้  

พ.ศ. 2559  
- ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
- ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 
- ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 
- ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 
- ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 
- ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 
พ.ศ. 2560  
- ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 
- ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
- ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 
- ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 
- ครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 
- ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 
- ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 
- ครั้งที่ 8/2560 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 
- ครั้งที่ 9/256 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 
- ครั้งที่ 10/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
พ.ศ. 2561  
- ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 
- ครั้งที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 
- ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 
- ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 
- ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 
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- ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
- ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 

(การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย) 
- ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 
- ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
พ.ศ. 2562 
- ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 
- ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 
- ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 
- ครั้งที่ 4/2562 วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 
- ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 
- ครั้งที่ 6/2562 วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 

(การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย) 
- ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 
- ครั้งที่ 8/2562 วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 
- ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 
- ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
พ.ศ. 2563 
- ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 
- ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 
- ครั้งที่ 4/2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 
- ครั้งที่ 5/2563 วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 
- ครั้งที่ 6/2563 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 

 
2) การประชุมคณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ   

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง
รายชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ดังนี้ 

- นายประยูร อังสนันท์   เป็นประธานคณะท างาน  
- นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  เป็นคณะท างาน  
- นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เป็นคณะท างาน 
- นายชัยชาญ วรนิทัศน์   เป็นคณะท างาน  
- นางสาวธนรัตน์ สอนสา  เป็นคณะท างาน 
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คณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ดังนี้ 

1. รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
เวียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)  

2. ปริญญากิตติมศักดิ ์และ รางวัลพระธาตุพนมทองค า  
(เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563) 

 
3) การประชุมในบทบาท หน้าที่ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  บัญญัติเรื่องการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยไว้ โดยให้มีสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วางนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
1 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน              

ทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 678/2559  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

2 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5337/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

3 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5338/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

4 คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(Social Enterprise) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5973/2559  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

5 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2001/2560  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

6 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1557/2560 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 

7 คณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2396/2561 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
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คณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ดังนี้ 

1. รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
เวียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)  

2. ปริญญากิตติมศักดิ ์และ รางวัลพระธาตุพนมทองค า  
(เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563) 

 
3) การประชุมในบทบาท หน้าที่ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  บัญญัติเรื่องการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยไว้ โดยให้มีสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วางนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
1 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน              

ทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 678/2559  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

2 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 5337/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

3 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 5338/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

4 คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(Social Enterprise) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5973/2559  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

5 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2001/2560  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

6 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 1557/2560 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 

7 คณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 2396/2561 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 

18 รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 256318 
 

- ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 
- ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 

(การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย) 
- ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 
- ครั้งที่ 9/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
พ.ศ. 2562 
- ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 
- ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 
- ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 
- ครั้งที่ 4/2562 วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 
- ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 
- ครั้งที่ 6/2562 วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 

(การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย) 
- ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 
- ครั้งที่ 8/2562 วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 
- ครั้งที่ 9/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2562 
- ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
พ.ศ. 2563 
- ครั้งที่ 1/2563 วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 
- ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 
- ครั้งที่ 4/2563 วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 
- ครั้งที่ 5/2563 วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 
- ครั้งที่ 6/2563 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 

 
2) การประชุมคณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ   

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง
รายชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ดังนี้ 

- นายประยูร อังสนันท์   เป็นประธานคณะท างาน  
- นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์  เป็นคณะท างาน  
- นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เป็นคณะท างาน 
- นายชัยชาญ วรนิทัศน์   เป็นคณะท างาน  
- นางสาวธนรัตน์ สอนสา  เป็นคณะท างาน 
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คณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ดังนี้ 

1. รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
เวียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)  

2. ปริญญากิตติมศักดิ ์และ รางวัลพระธาตุพนมทองค า  
(เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563) 

 
3) การประชุมในบทบาท หน้าที่ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  บัญญัติเรื่องการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยไว้ โดยให้มีสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วางนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
1 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน              

ทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 678/2559  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

2 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5337/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

3 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5338/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

4 คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(Social Enterprise) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5973/2559  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

5 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2001/2560  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

6 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1557/2560 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 

7 คณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2396/2561 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
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คณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ดังนี้ 

1. รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
เวียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)  

2. ปริญญากิตติมศักดิ ์และ รางวัลพระธาตุพนมทองค า  
(เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563) 

 
3) การประชุมในบทบาท หน้าที่ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  บัญญัติเรื่องการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยไว้ โดยให้มีสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วางนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
1 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน              

ทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 678/2559  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

2 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 5337/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

3 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5338/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

4 คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(Social Enterprise) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5973/2559  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

5 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2001/2560  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

6 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1557/2560 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 

7 คณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 2396/2561 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
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คณะท างานพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ดังนี้ 

1. รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
เวียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)  

2. ปริญญากิตติมศักดิ ์และ รางวัลพระธาตุพนมทองค า  
(เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563) 

 
3) การประชุมในบทบาท หน้าที่ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  บัญญัติเรื่องการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยไว้ โดยให้มีสภามหาวิทยาลัย มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วางนโยบาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแหน่ง ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กรรมการชุดต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
1 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลน              

ทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 678/2559  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

2 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5337/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

3 คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5338/2559 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

4 คณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
(Social Enterprise) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5973/2559  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

5 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน
ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2001/2560  
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

6 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1557/2560 
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 

7 คณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดพันธกิจและนโยบายใน
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการ
ก ากับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2396/2561 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 
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ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
8 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2561

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
9 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน

ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2766 /2562 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

10 ประธานคณะกรรมการเพ่ือจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4725/2563 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 
4) การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 

จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น 
ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งการ
จัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของเยาวชนไทยและของประชาชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นโดยการ     
จัดกิจกรรมกีฬามวลชน ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้เข้าร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์ โดยช่วยประสานไปยังผู้สนับสนุน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ท าให้กิจกรรมการจัดแข่งขัน
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ให้ความส าคัญการผลักดันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติให้มี
ความยั่งยืน และได้เสนอแนะแนวทางการผลักดันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติให้มีความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์
หลายเรื่อง พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี 2021 (KKIM 2021) ซึ่งได้จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดแข่งขันขอนแก่น
มาราธอนนานาชาติ ในเดือน มีนาคม 2563 ณ ภูเรือรีสอร์ท จังหวัดเลย ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้วางแผน
การด าเนินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่  18 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนกระทั่งเมื่อเดือน
พฤษภาคม เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกคนต้องร่วมกัน
ป้องกัน ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติเห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ ในปี 2021 ส่วนก าหนดการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในปี 2022 นั้น ให้ก าหนดการแข่งขันเป็นช่วง                
วันอาทิตย์ปลายเดือนมกราคม ดังเช่นที่จัดทุกครั้ง 
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5) ด าเนินการระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท”

โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ระดมทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือใช้เป็นค่าครองชีพและ 
ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา โดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ เสนอแนะแนวทางการระดมทุนในรูปแบบผ้าป่า 
เพ่ือการศึกษา และด าเนินงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้กราบนมัสการหลวงพ่อ 
อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาส วัดป่านาค าน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่าย สงฆ์ 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรวบรวมเงินบริจาคจากผู้สนับสนุน
เพ่ือส่งมอบให้มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินโครงการมาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้   

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
1 27 มกราคม 2560 หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1,845,111.33 บาท 

2 25 มกราคม 2561 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,315,246.48 บาท 
3 25 มกราคม 2562 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,179,931.34 บาท 
4 25 มกราคม 2563 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,457,511.10 บาท 

รวมรายได้สมทบจากโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
(พี่ให้น้องกองละ 1,000) ครั้งท่ี 1 – ครั้งที่ 4 

7,797,800.25 บาท 

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 
1,000 บาท” ซึ่งใบเสร็จรับเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  โดยได้ก าหนดจัดครั้งต่อไปในวันที่  
25 มกราคม 2564 
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ล าดับ คณะกรรมการ เลขที่ค าสั่ง 
8 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2561

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
9 ประธานคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผลงาน

ของอธิการบดีตามพันธกิจและนโยบายในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2766 /2562 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

10 ประธานคณะกรรมการเพ่ือจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4725/2563 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 
4) การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 

จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น 
ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งการ
จัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของเยาวชนไทยและของประชาชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นโดยการ     
จัดกิจกรรมกีฬามวลชน ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้เข้าร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์ โดยช่วยประสานไปยังผู้สนับสนุน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ท าให้กิจกรรมการจัดแข่งขัน
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ให้ความส าคัญการผลักดันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติให้มี
ความยั่งยืน และได้เสนอแนะแนวทางการผลักดันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติให้มีความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์
หลายเรื่อง พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี 2021 (KKIM 2021) ซึ่งได้จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดแข่งขันขอนแก่น
มาราธอนนานาชาติ ในเดือน มีนาคม 2563 ณ ภูเรือรีสอร์ท จังหวัดเลย ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้วางแผน
การด าเนินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่  18 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนกระทั่งเมื่อเดือน
พฤษภาคม เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกคนต้องร่วมกัน
ป้องกัน ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติเห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ ในปี 2021 ส่วนก าหนดการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในปี 2022 นั้น ให้ก าหนดการแข่งขันเป็นช่วง                
วันอาทิตย์ปลายเดือนมกราคม ดังเช่นที่จัดทุกครั้ง 
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5) ด าเนินการระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท”

โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ระดมทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือใช้เป็นค่าครองชีพและ 
ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา โดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ เสนอแนะแนวทางการระดมทุนในรูปแบบผ้าป่า 
เพ่ือการศึกษา และด าเนินงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้กราบนมัสการหลวงพ่อ 
อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาส วัดป่านาค าน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่าย สงฆ์ 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรวบรวมเงินบริจาคจากผู้สนับสนุน
เพ่ือส่งมอบให้มหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินโครงการมาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้   

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
1 27 มกราคม 2560 หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1,845,111.33 บาท 

2 25 มกราคม 2561 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,315,246.48 บาท 
3 25 มกราคม 2562 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,179,931.34 บาท 
4 25 มกราคม 2563 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,457,511.10 บาท 

รวมรายได้สมทบจากโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
(พี่ให้น้องกองละ 1,000) ครั้งท่ี 1 – ครั้งที่ 4 

7,797,800.25 บาท 

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา “พ่ีให้น้องกองละ 
1,000 บาท” ซึ่งใบเสร็จรับเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  โดยได้ก าหนดจัดครั้งต่อไปในวันที่  
25 มกราคม 2564 
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  การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้เป็นทุนการศึกษาเพ่ือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งจะน ารายได้ทั้งหมดที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น น าไป
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด าเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ประสานงาน Organizer เพ่ือบริหารงานการจัดแข่งขัน การจัดหาสถานที่จัดการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์                
การจ าหน่ายทีม และการจัดหาของที่ระลึก โดยได้ขอความร่วมมือ ไปยังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน                
จัดการแข่งขันมาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
1 11 พฤศจิกายน 2559 สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก กทม. 1,360,000 บาท 
2 6 ตุลาคม 2560 สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทร ีคลับ กทม. 2,110,040 บาท 
3 26 ตุลาคม 2561 สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทร ีคลับ กทม. 3,507,990 บาท 
4 18 ตุลาคม 2562 สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทร ีคลับ กทม. 3,378,000 บาท 

รวมรายได้สมทบจากโครงการกอล์ฟการกุศล ครั้งท่ี 1- ครั้งที่ 4 10,356,030 บาท 

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กองทุนมอดินแดง สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่บัญชี 551-269277-5 ซึ่งใบเสร็จรับเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ได้
ก าหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล จากเดิมก าหนดจัดในเดือน
ตุลาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น 

 การประกวดพระเครื่องเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

 ชมรมพระเครื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดพระเครื่อง และ              
นายสุกิจ ศิรินรกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ น ารายได้บางส่วนจากกิจกรรมดังกล่าวมอบสมทบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ จ านวนเงินบริจาคสมทบ 
1 15 กรกฎาคม 2560 300,000 บาท 
2 8 ธันวาคม 2561 2,000,000 บาท 

รวมรายได้สมทบจากโครงการประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 2 2,300,000 บาท 

หมายเหตุ : โอนเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
“พ่ีให้น้องกองละ 1,000 บาท” ซึ่งใบเสร็จรับเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า   
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 โครงการรวมพลคนใจบุญสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  โครงการรวมพลคนใจบุญสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                      

มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนการศึกษาจัดสรรให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด าเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
เชิญชวนผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ในปี 2561 – 2565 มีเป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการฯ ประมาณ 20 บริษัท เพ่ือมอบทุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 25 คณะ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าทุนการศึกษาจากโครงการดังกล่าว มอบให้แก่นักศึกษาในปี 2561-2562  ดังนี้ 

ครั้งที ่ ปี จ านวนเงินบริจาคสมทบ 
1 2561 1,930,000 บาท 
2 2562 1,510,000 บาท 
3 2563 1,510,000 บาท 

รวมรายได้สมทบโครงการรวมพลคนใจบุญฯ 
ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 4,950,000 บาท 

 ปัจจุบันผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว บางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
จึงไม่สามารถสนับสนุนต่อเนื่องตามสัญญาได้ และอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลสถานการณ์การให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา ณ ปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการระดมทุนเพ่ือการศึกษาต่อไป  

6) การมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19  
 การมอบตู้ปันสุขให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทั่ว
ประเทศได้รับผลกระทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือทั้งบุคลากรและนักศึกษา 
ตลอดจนชุมชนโดยรอบ และในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
นายวีระศักดิ์  เสริมประภาศิลป์ ได้สนับสนุนตู้ปันสุข จ านวน 15 ตัว เพ่ือน ามาติดตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งของที่จ าเป็น ส าหรับนักศึกษา และประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง อีกทั้ง ผู้มีจิตศรัทธา สามารถน าข้าวของเครื่องใช้มาร่วมสมทบได้โดยตลอด ท าให้บรรเทาความเดือดร้อน และ
ผ่านพ้นช่วงวิกฤตดังกล่าวร่วมกันได้ 

สรุป รายได้สมทบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปี 2559 - 2563 
รายการ จ านวนเงิน 

รายได้สมทบจากโครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา  
(พ่ีให้น้องกองละ 1,000) ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4 7,797,800.25 บาท 

รายได้สมทบจากโครงการกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 4 10,356,030.00 บาท 
รายได้สมทบจากโครงการประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 2 2,300,000.00 บาท 
รายได้สมทบโครงการรวมพลคนใจบุญฯ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 4,950,000.00 บาท 
รวมรายได้สมทบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2563 25,403,830.25 บาท 
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 โครงการรวมพลคนใจบุญสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  โครงการรวมพลคนใจบุญสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น                      

มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนการศึกษาจัดสรรให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด าเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
เชิญชวนผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ในปี 2561 – 2565 มีเป้าหมายการด าเนินงาน
โครงการฯ ประมาณ 20 บริษัท เพ่ือมอบทุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 25 คณะ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าทุนการศึกษาจากโครงการดังกล่าว มอบให้แก่นักศึกษาในปี 2561-2562  ดังนี้ 

ครั้งที ่ ปี จ านวนเงินบริจาคสมทบ 
1 2561 1,930,000 บาท 
2 2562 1,510,000 บาท 
3 2563 1,510,000 บาท 

รวมรายได้สมทบโครงการรวมพลคนใจบุญฯ 
ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 4,950,000 บาท 

 ปัจจุบันผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว บางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
จึงไม่สามารถสนับสนุนต่อเนื่องตามสัญญาได้ และอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลสถานการณ์การให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา ณ ปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการระดมทุนเพ่ือการศึกษาต่อไป  

6) การมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19  
 การมอบตู้ปันสุขให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทั่ว
ประเทศได้รับผลกระทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือทั้งบุคลากรและนักศึกษา 
ตลอดจนชุมชนโดยรอบ และในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
นายวีระศักดิ์  เสริมประภาศิลป์ ได้สนับสนุนตู้ปันสุข จ านวน 15 ตัว เพ่ือน ามาติดตั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งปันอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งของที่จ าเป็น ส าหรับนักศึกษา และประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง อีกทั้ง ผู้มีจิตศรัทธา สามารถน าข้าวของเครื่องใช้มาร่วมสมทบได้โดยตลอด ท าให้บรรเทาความเดือดร้อน และ
ผ่านพ้นช่วงวิกฤตดังกล่าวร่วมกันได้ 

สรุป รายได้สมทบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ปี 2559 - 2563 
รายการ จ านวนเงิน 

รายได้สมทบจากโครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา  
(พ่ีให้น้องกองละ 1,000) ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4 7,797,800.25 บาท 

รายได้สมทบจากโครงการกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 4 10,356,030.00 บาท 
รายได้สมทบจากโครงการประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 2 2,300,000.00 บาท 
รายได้สมทบโครงการรวมพลคนใจบุญฯ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 4,950,000.00 บาท 
รวมรายได้สมทบจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2563 25,403,830.25 บาท 

 

23รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563

จำำานวิน 15 หลััง
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3. ประมวลภาพการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในรอบปี พ.ศ. 2562-2563

3.1)  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2563 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คณะกรรมการส่งเสริมฯ จึงจัด

ประชุม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
โดยด าเนินการตามพระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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 3.2)  กิจกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
คณ ะกรรมการส่ งเสริมฯ จั ดกิ จกรรมการแข่ งขันกอล์ฟการกุศล  ชิ งถ้ วยรางวัล  จาก 

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สนามสุวรรณภูมิ 
กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ  กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ื อระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จ านวน 3,378,000 บาท   

25รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563
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3.3)  กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” ปีท่ี 4 
        กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ใหนองกองละ 1,000 บาท” ริเริ่มโดยคณะกรรมการสงเสริมฯ 

ดําเนินโครงการตั้งแตป 2560 เปนตนมา และในป 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 มีรายไดจากการ 

ระดมทุนผานโครงการดังกลาว จํานวน 2,457,511.10 บาท ยอดรวมสะสมจากปที่ 1 ถึง ปที่ 4 เปนเงิน

จํานวน 7,797,800.25 บาท

27

3.4) การสนับสนนุการจดัแขง่ขันขอนแกน่มาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17
คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

2020 ครั้ งที่ 17 (Khon Kaen International Marathon 2020 : KKUIM 2020)” ที่ จั งหวั ดขอนแก่ น ร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพ่ือชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บนเส้นทางวิ่งมาตรฐานระดับ
โลก ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาราธอน นานาชาติ (AIMS) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 

26 รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563
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3.4)  การสนับสนนุการจดัแขง่ขันขอนแกน่มาราธอนนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 17 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 
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3.5)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สนับสนุนตู้ปันสุขแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดย นายวีรศักดิ์  เสริมประภาศิลป์ 

กรรมการส่งเสริมฯ ได้สนับสนุน ตู้ปันสุข จ านวน 15 ตัว แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน
และแบ่งปันอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 และมหาวิทยาลัยได้รับมอบตู้ปันสุข
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 

29 

3.6)  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลต่างๆ 
นายอ านาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร 

รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองค า รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และ
รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี 2562 และร่วมแสดงความยินดี  แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วีระศิริ 
ผู้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
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จำำานวิน 15 หลััง
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เอกสารอ้างอิง 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

เข้าถึงได้จาก https://home.kku.ac.th/meeting/main.php
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เข้าถึงได้จาก https://home.kku.ac.th/meeting/council/page3.html
- แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566

เข้าถึงได้จาก https://www.kku.ac.th/aboutkku/?topic=1&l=th
- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

เข้าถึงได้จาก https://home.kku.ac.th/meeting/council/1-annouce58-kku.html

เอกส�รอ้�งอิง

รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563



ท่�ปรึกษ�

คำณะผ้้จัดำทำ�

นำ�งสุภ�รัตน์ำ ม้ลัศร่

ผู้้้อำานวิยการส่ำานักงานส่ภามหาวิิทยาลััย

นำ�งชวัิลัลัักษณ์ หงศ�ลั�

นักจัำดำการงานทั�วิไป ส่ำานักงานส่ภามหาวิิทยาลััย

คำณะกรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิิทย�ลััยขอนำแก่นำ

สำ�นัำกง�นำสภ�มห�วิิทย�ลััยขอนำแก่นำ

123 ถนนมิตรภาพ ตำาบ่ลัในเม่อง อำาเภอเม่อง 

จัำงหวัิดำขอนแก่น 40002

โทรศัพท์/โทรส�ร 0-4320-2190

E-mail : meeting@kku.ac.th 

Website : https://home.kku.ac.th/meeting/main.php

รายงานประจำำาปีคณะกรรมการส่่งเส่ริมกิจำการมหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2563




