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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ในวันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 5/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2564 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

(1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต ้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
5. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
6. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
7. รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ 
8. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
9. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
10. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
11. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
12. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
13. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
14. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
15. ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล  รักษาการแทนรองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ  การรมการ 

แทนรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
16. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 

ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
17. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

(2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
19. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
20. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
21. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
22. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
23. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
24. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
25. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
26. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
27. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ในวันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 5/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

28. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
29. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
30. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
31. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
32. ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  
33. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
34. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
35. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
36. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น  
1. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
2. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
3. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
4. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
(1) ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 

(2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา  
 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี 
รองอธิการบดีฝ่ ายดิจิทั ล  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ติดภารกิจส าคัญ จึงมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ท าหน้าทีเ่ลขานุการแทน หลังจากนั้น จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่                    
3 กุมภาพันธ์ 2564 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ท าหน้าที่แทนเลขานุการ  เสนอต่อ              
ที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มีเรื่อง
ที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ในวันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 5/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบปกติ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามบันทึกที่ อว 660301.6.1.24/193 ลงวันที่   
19 สิงหาคม 2563 หน่วยระบาดวิทยาคลินิกฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้แจ้งขออนุมัติปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) 
จากเดิม 25,000 บาท เป็น 62,500 บาท อนึ่งเพ่ือให้การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ 
มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) ซึ่ง  (ร่าง)
ประกาศ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมขอให้ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ด้วยว่าได้รวมอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ไว้ในค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวด้วยหรือไม่  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลไปยัง
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ นั้น ได้รับทราบข้อมูลว่า อัตราที่ก าหนดจะยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติไว้ โดยกรณีนักศึกษาต่างชาตินั้น  จะด าเนินการเรียกเก็บเพ่ิมเติมต่างหากจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) ตามทีเ่สนอ 
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4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก พ.ศ. 2564  

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ น าองค์ความรู้
และนวัตกรรมทีม่ีไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จึงได้ด าเนินการ จึงจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ
หน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2564  ขึ้น ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก พ.ศ. 2564 มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย   

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502  
- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

2. สาระส าคัญใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ โดยสรุป มีดังนี้  
- การร่วมลงทุนตามข้อบังคับฯ นี้ หมายรวมถึง การร่วมลงทุนกับเอกชน หรือ หน่วยงาน

ภายนอกทั้งที่ก่อให้เกิดนิติบุคคลใหม่ หรือไม่ก่อให้เกิดนิติบุคคลใหม่ ทั้งรูปแบบที่เป็นโครงการเฉพาะกิจ 
โครงการที่มีลักษณะถาวร หรือการติดตั้งบริษัท Holding การตั้งบริษัท รวมถึงธุรกิจเพ่ือสังคม 

- การร่วมลงทุนภายใต้ข้อบังคับฯ นี้ ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการร่วมลงทุน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้ 

(1) ความสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัย 

(2) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน หรือ หน่วยงานภายนอก ต้องมี
การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน 

(3) การรักษาวินัยการเงินการคลัง 
(4) การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรมของคู่ความร่วมมือ และ             

การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน 
(5) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน รวมถึง

กระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้อง 
(6) สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการจากโครงการร่วมลงทุน 
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- การก าหนดวงเงินร่วมลงทุน 
การก าหนดวงเงินรวมที่สามารถร่วมลงทุนได้ตามข้อบังคับนี้ให้ผ่านความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัย ส่วนการก าหนดวงเงินร่วมลงทุนแต่ละโครงการหรือบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) กรณีการร่วมลงทุนโครงการหนึ่ง หรือ บริษัทหนึ่งที่มีมูลค่าโครงการ หรือ ทุนจดทะเบียน

ตั้งแต่ห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป หรือมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไปโดย
ค านวณจากทุนเริ่มต้นให้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(2) กรณีการร่วมลงทุนโครงการหนึ่ง หรือ บริษัทหนึ่งที่มีมูลค่าโครงการ หรือ ทุนจดทะเบียน
ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท หรือ มหาวิทายลัยร่วมลงทุนไม่เกินห้าสิบล้านบาท โดยค านวณจาก
ทุนเริ่มต้นให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานโครงการร่วมลงทุนโครงการให้
สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 

3. นิยามศัพท์ ที่ส าคัญ ดังนี้   
 บริษัท Holding  หมายความว่า บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้น
ในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก โดยอาจมีหรือไม่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นของตนเองอย่างมีนัยส าคัญ 
 บริษัท หมายความว่า องค์กรธุรกิจที่เป็นการรวมกลุ่มบุคคล หรือ บริษัทอ่ืนเป็นหุ้นส่วน
ร่วมลงทุนประกอบกิจการโดยมุ่งหวังผลก าไรเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ธุรกิจเพ่ือสังคม หมายความว่า กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจ ร่วมกับความรู้และนวัตกรรมสังคม และมีการน า
ผลก าไรที่เกิดข้ึนไปลงทุนซ้ าเพ่ือขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น 
 ร่วมลงทุน หมายความว่า การร่วมลงทุนกับเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกไม่ว่าโดยวิธีใด 
หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาตหรือ
ให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 
 โครงการ หมายความว่า โครงการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เอกชน
หรือหน่วยงานภายนอก 

4. หลักการส าคัญในการจัดตั้ง Holding Company       
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5. การร่วมลงทุน มีหลักการส าคัญตาม ข้อ 7 และ ข้อ 8 ดังนี้   
- ส่วนงานสามารถร่วมลงทุนได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและ

คณะกรรมการ โดยการก าหนดสิทธิและการจัดสรรผลประโยชน์ใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้นิติบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- การร่วมทุนกับเอกชน หรือหน่วยงานภายนอก ให้มหาวิทยาลัยถือหุ้นหรือร่วมลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ หรือทุนจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้รวมถึงการถือหุ้นหรือการลงทุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมสัดส่วนการถือหุ้น หรือการร่วมลงทุนของส่วนงานอื่นๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยโดยการก าหนดสัดส่วน                 
ที่เหมาะสมให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 กรณีมีความจ าเป็นต้องถือหุ้นหรือร่วมลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ให้ผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

6. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้  

 
 

7. ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก  โดยคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ 10 ดังนี้  

- ก าหนดนโยบาย ทิศทางการร่วมลงทุน และแนวปฏิบัติของการร่วมลงทุนโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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- พิจารณาให้ความเห็นชอบการร่วมลงทุนแต่ละโครงการ การจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งบริษัท Holding 
หรือ บริษัท หรือ ธุรกิจเพื่อสังคม การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน หรือ ประเด็นปัญหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การร่วมลงทุน 

- ก าหนดกรอบวงเงินการร่วมลงทุน และสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมลงทุนภายใต้นิติบุคคล
มหาวิทยาลัย 

- ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของการร่วมลงทุน การยุติการลงทุน หรือแก้ไขปัญหาอื่นๆ ท่ีเกิด
จากการร่วมลงทุน หรือการยุติการลงทุน 

- แต่งตั้งบุคคล ผู้เช่ียวชาญ คณะบุคคล คณะท างาน คณะอนุกรรมการ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ 
หรือกลั่นกรองให้ความเห็นโครงการร่วมลงทุน 

- ให้ข้อเสนอแนะในการตั้งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้เริ่มก่อการ กรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัท 
ผู้บริหารโครงการ หรือผู้ร่วมบริหารโครงการร่วมลงทุนตามความเหมาะสม 

- รายงานผลการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ข้อ 6 การก าหนดวงเงินร่วมลงทุน วรรคสอง และ วรรคสาม “กรณีการร่วมลงทุนโครงการหนึ่ง 

หรือ บริษัทหนึ่งที่มีมูลค่าโครงการ หรือ ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ ....” ควรพิจารณาใช้ค าว่า“และกรณี” แทน             
ค าว่า “หรือ” เนื่องจากจะท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  

2. การร่วมลงทุนตามข้อบังคับฯ นี้ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ 
อย่างไร 

3. การด าเนินการจะต้องจัดตั้ง Holding Company หรือ บริษัท ก่อน และ ส่วนงานสามารถ
ถือหุ้นเต็มจ านวนได้หรือไม ่

4. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบกรณีการร่วมลงทุนเกิดการขาดทุนหรือไม่ อย่างไร 
5. บุคลากรของส่วนงานเป็นผู้บริหารบริษัทได้หรือไม่  
6. การร่วมลงทุนจะสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากนวัตกรรมได้หรือไม่  
7. ตามข้อ 8 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยถือหุ้นหรือร่วมลงทุน การถือหุ้นหรือร่วมลงทุนดังกล่าว 

รวมถึงส่วนงานด้วยหรือไม่ และจะมีการก าหนดสิทธิและจัดสรรผลประโยชน์อย่างไร 
8. ข้อ 10.5 หมายถึง Feasibility Study หรือ Business Plan 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ส่วนงานรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายฯ และ 

การร่วมลงทุนโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาเพ่ิมตัวแทนคณบดีในองค์ประกอบ ตามข้อ 9 
เป็นคณะกรรมการนโยบายการร่วมทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกด้วย  

2.  พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระหว่างการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว และมีการ
ก าหนดข้อยกเว้นกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีอ านาจ หน้าที่ ในการ
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ส่งเสริมให้กิจการร่วมทุนที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรอบคอบ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ ของข้อบังคับนี้ ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ด้วย 

3.  การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เมื่อเกิดกรณีไม่คุ้มทุน เอกชนจะมีข้อจ ากัดในการ
ร่วมทุน จึงควรมีแนวทางหรือมาตรการส าหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  

4.  มหาวิทยาลัยควรก าหนดกระบวนการ วิธีการให้สัมปทาน มาตรการส่งเสริมความร่วมมือ
ของส่วนงานกับภาคเอกชน และเงื่อนไขการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ เอกชนบริหารจัดการไว้ในสัญญา                  
การร่วมลงทุนด้วย  

5. การร่วมลงทุนมีแนวทางการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
อย่างไร ควรพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายส าหรับกรณีดังกล่าวเพ่ิมเติม 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามของท่ีประชุม ดังนี้ 

- ข้อ 6 กรณีใช้ค าว่า “หรือ” จะครอบคลุม 2 ประเด็น คือ  1. โครงการจดทะเบียนไม่เกิน            
ห้าร้อยล้านบาท หรือมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนไม่เกินห้าสิบล้านบาท จะเข้าเงื่อนไขอย่า งใดอย่างหนึ่งไม่ได้                    
2. เพ่ือจ ากัดขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการนโยบายฯ ให้มีอ านาจพิจารณาเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังกล่าวเท่านั้น  

- การร่วมลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง มหาวิทยาลัย  จึงมีแนวทางบริหารความเสี่ยง               
3 แนวทาง คือ 1. การก าหนดวงเงินรวมต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้ในข้อ 6 
วรรคหนึ่ง 2. มีการก าหนดวงเงินทุนจดทะเบียนที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ  และ
คณะกรรมการนโยบายฯ มีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงด้วยความละเอียดรอบคอบ 3. มหาวิทยาลัยจะมีการออก
ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ เพิ่มเติม เพ่ือการบริหารความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวต่อไป 

- ตามข้อบังคับฯ นี้ ไม่ได้ก าหนดให้ตั้ง Holding Company หรือ บริษัทก่อน สามารถตั้งส่วน
ใดก่อนก็ได้  

- กรณี ส่ ว น งาน ต้ อ งก ารถื อหุ้ น ทั้ งห ม ด  จ ะต้ อ งระบุ ให้ ถื อหุ้ น ใน น าม นิ ติ บุ ค ค ล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น เนื่องจากส่วนงานไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้น การถือหุ้นในนามนิติบุคคล
ของส่วนงานจึงไม่สามารถท าได้โดยล าพัง ทั้งนี้ ข้อบังคับไม่ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปถือหุ้นทั้งหมด 
ดังนั้น การถือหุ้นของส่วนงานอาจจะหารือในรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 

- ตามข้อ 7 ก าหนดให้ส่วนงานร่วมลงทุนได้ ส าหรับสิทธิและการจัดสรรผลประโยชน์ให้ใช้
หลักการเป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้นิติบุคคลมหาวิทยาลัย 

- ตามข้อ 10.5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ คณะกรรมการนโยบายฯ มีอ านาจพิจารณากลั่นกรอง
การลงทุนได้หลากหลายรูปแบบ การแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มี ความรู้ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเพ่ือช่วยพิจาณากลั่นกรองโครงการลงทุนให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 

- คณะกรรมการนโยบายฯ มีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งอธิการบดีจะรายงาน                  
การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว ก็จะมีการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจ าทุกเดือน ดังนั้น ส่วนงานจะรับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของ
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คณะกรรมการนโยบายฯ และการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะ ทั้งนี้ กรณีหัวหน้าส่วนงานใด มีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัท ก็สามารถเข้าร่วม
การประชุมกับคณะกรรมการนโยบายฯ ได้ 

- การถือหุ้นของบุคลากร บุคคลภายนอก และ จ านวนการถือหุ้น ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหาร
บริษัทจะเปิดให้ถือหุ้นได้หรือไม่  บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถถือหุ้นได้แต่ไม่สามารถเป็นผู้บริหาร
บริษัทได ้

- ข้อบังคับนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะด้านนวัตกรรม แต่จะครอบคลุมการร่วมลงทุนทุกรูปแบบ เช่น 
บริการวิชาการ การให้บริการทางด้านสุขภาพ การให้บริการด้านความรู้ต่างๆ การเปิดหลักสูตรใหม่ เป็นต้น  

- กรณีมหาวิทยาลัยร่วมทุนด าเนินโครงการกับเอกชนและจัดตั้ง Holding Company ถือหุ้น
เกินร้อยละ 50 จะด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 กรณี             
ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 จะไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้  

- คณะกรรมการนโยบายฯ จะเป็ นผู้ ก าหนดการส่ งเสริมและการให้สิทธิ์สัมปทาน                       
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานเพ่ิมเติม ภายหลังจากที่ข้อบังคับฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว 

- มาตรการในการบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดนวัตกรรม และ การแก้ปัญหาต่างๆ ก าหนด
ไว้ใน ข้อ 10.4 กรณีเกิดปัญหาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทร่วมทุน เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายฯ ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการร่วมลงทุน และมีอ านาจยุติการลงทุน 
ยกเว้นในบางกรณีที่เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2564 และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

 
4.3 การขออนุโลมใช้ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือ ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย      
ที่ อว 660202/497 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอแจ้งการโอนย้ายนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสต
บัณฑิต โครงการพิเศษวิทยาเขตหนองคาย รหัสหลักสูตร 342345011060 รุ่นปีการศึกษา 2560 จ านวน 59 ราย และ 
รุ่นปีการศึกษา 2561 จ านวน 58 ราย เข้ามาสังกัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสหลักสูตร 340600101160 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2563 ในการประชุมครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่                     
17 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 นั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการ       
ด้านการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ จึง เสนอการขออนุโลมใช้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
1592/2560) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษวิทยาเขตหนองคาย “หลักสูตร
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พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ส าหรับประกอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณาต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุโลมใช้ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ตามที่เสนอ 
 

4.4 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 26 ชุดที่ 27 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
     ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยรองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อ านวยการ

ส านักหอสมุด กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 26 และ ชุดที่ 27 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 257/2560) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2062/2562) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย ในการนี้ เพ่ือให้จ านวน
องค์ป ระกอบของสภามหาวิท ยาลั ยขอนแก่น เป็ น ไปตามมาตรา 20  (5 ) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 5 และ ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ 5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารจ านวนสี่คน โดยเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดี  จ านวนหนึ่งคน 
(2) คณบดี   จ านวนสองคน 
(3) ผู้อ านวยการ  จ านวนหนึ่งคน 
ข้อ 6 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการเลือกและเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร (แทนต าแหน่งที่ว่าง) เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 26 และ 27  
  เนื่องด้วยการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมทั้งในรูปแบบปกติที่มีกรรมการจ านวน
หนึ่งประชุม ณ สถานที่นี้ และการประชุมผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE แต่วิธีการเลือกเห็นควรก าหนดให้
มีรูปแบบเดียวกันโดยอาจจะพิจารณาเลือกด้วยวิธีดิจิทัล ด้วย Google Form ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  และให้ก าหนด Function แสดงข้อมูลเฉพาะ             
ผู้ถูกเลือก ไม่แสดงข้อมูลของผู้เลือก ซึ่งผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อได้เพียง 1 รายชื่อเท่านั้น และ
ก าหนดให้เลือกทีละชุด จัดท าแบบฟอร์มการเลือกส่งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกทาง e-mail และมอบหมายเลขานุการ
เป็นผู้รวบรวมและแจ้งผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ในวันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 5/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบมีจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือก ทั้งหมด 35 คน แสดงตนในการใช้สิทธิ์
เลือกชุดที่ 26 จ านวน 33 คน ชุดที่ 27 จ านวน 34 คน  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดวิธีการเลือกด้วยวิธีดิจิทัล โดยการใช้โปรแกรม Google 
Form และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแบบฟอร์มการเลือกส่งให้ผู้ มีสิทธิ์ เลือกทาง e-mail 
พิจารณาเลือกทีละชุด เริ่มชุดที่ 26 ก่อน โดยประธานกรรมการก าหนดเวลาเปิดและปิดการเลือก และ
มอบหมายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมและแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม และ ด าเนินการด้วยวิธีเดียวกันในการ
เลือกชุดท่ี 27 

2. เม่ือพิจารณาผลคะแนนแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท
ผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 26 และ ชุดที่ 27 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การพบปะส่วนงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายการออกไป

พบปะส่วนงาน เพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการบริหารงาน การก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน รวมถึงน าเสนอ
ข้อมูลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยรับทราบและสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง นั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
งาน พ.ศ. 2563 มีเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ผลการด าเนินงานตามผลลัพธ์
ส าคัญ (OKRs) ที่สอดคล้องกับนโยบายของ อธิการบดี มีสัดส่วนร้อยละ 40 -60 2) ผลการด าเนินงานตาม
แผนงานของหัวหน้าส่วนงานประจ าปี มีสัดส่วนร้อยละ 15-35 3) ความพึงพอใจ ภาวะผู้น า และการส่งเสริม
คุณธรรม มีสัดส่วนร้อยละ 15-35 และ ให้อธิการบดีสรุปผลการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  เพ่ือพิจารณาประเมินผลนั้น                
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ (Monitoring) 
รูปแบบการพบปะส่วนงานใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกไปพบปะส่วนงานได้ประมาณเดือน มีนาคม 2564 
ก าหนดระยะเวลาในการพบปะส่วนงาน ประมาณ 3 ชั่วโมง ส าหรับผู้ที่จะไปพบปะส่วนงานประกอบด้วย 
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณะท างาน Monitoring  ในการนี้ คณะท างานฯ จะประสานแจ้งรายละเอียด
และนัดหมายไปยังส่วนงานในโอกาสต่อไป 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้ใช้องค์ประกอบและ
สัดส่วน ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2564 ในวันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 5/2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

 - การประเมินสมรรถนะ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ให้ประเมินจากความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรม และทักษะ ตามต าแหน่งงานที่ส่วนงานก าหนด เช่น ทักษะการใช้ดิจิทัล ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการค านวณ ทักษะการจัดการข้อมูล เป็นต้น 

 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน
ปริมาณงาน ด้านคุณภาพ หรือด้านอ่ืนๆ ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ส่วนงานก าหนด 

 ทั้งนี้  ก าหนดรอบการประเมินตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป                      
ซึ่ งประกาศนี้ ใช้ส าหรับการประเมินประจ าปี  2565 เนื่องจากระยะเวลารอบปีการประเมิน  และ                         
รอบปีงบประมาณ ไม่สอดคล้องกัน จึงจะมีการนัดหมายเพ่ือหารือร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ ในการ
ก าหนดปฏิทินการประเมินให้สอดคล้องกันต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา 

 
   

(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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