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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2564 ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 19/2564 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 18/2564 

เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
6. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
7. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
8. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
9. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
10. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
12. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
13. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
14. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
15. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
16. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
17. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
19. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  
20. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
22. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
24. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
25. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
26. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     
27. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
28. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
29. รศ.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์      
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30. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
31. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
32. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
33. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
34. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
35. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
36. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
37. ศ.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
38. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ  
39. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
40. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
41. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 

 
2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัย                    

การคอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 1793/2564 ) เรื ่อง การจัดตั ้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                   
15 ตุลาคม 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง               
รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8944/2564 เรื ่อง แต่งตั้งผู ้รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา กล่าวต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้น
การพัฒนางานในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Computing และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะบูรณาการศาสตร์
ในด้าน Computing ร่วมกับทุกคณะ และศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และปรบมือแสดงความยินดี 
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1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ขึ้นนั้น เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าว เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุข ที่ครอบคลุมถึงประชาชนทั่วไปด้วย จึงได้เสนอข้อบังคับฉบับดังกล่าวเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และบัดนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่  1793/2564) เร ื ่อง การจัดต ั ้งส ่วนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1793/2564) เรื ่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น              
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันที่  6 ตุลาคม 2564 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ประธานกรรมการ ได้เน้นย ้าประเด็นส าคัญที่เป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกส่วนงานควรตระหนักและให้ความส าคัญ ดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแนวทางการฝึกอบรมให้ความรู้

ผู้บริหารเมื่อเข้ารับต าแหน่งใหม่ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่าง
พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว  

2. การส่งมอบงานระหว่างผู้บริหารมีความส าคัญต่อการบริหารองค์กร ดังนั้น การจัดท าบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑต่์าง ๆ ควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. มหาวิทยาลัยควรยกร่างข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่งมอบงาน โดยไม่ต้องอ้างอิงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 และควรให้การท างานด้านการตรวจสอบ
ภายใน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร จึงไม่ควรก าหนดให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดี  และคณะที่มี
งบประมาณมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ควรมีระบบการตรวจสอบภายในของคณะเอง ซึ่งคณะแพทยศาสตร์เป็นส่วนงานที่
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มีงบประมาณมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท ดังนั้น ควรมีกลไกการตรวจสอบภายในของคณะที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมด้วย 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ  ท ี ่ ประช ุมพ ิ จารณาแล ้ ว  ม ี มต ิ ร ั บรองรายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหา ร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) หลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
University of Colima ประเทศเม็กซิโก (ต่ออายุ) 

 รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือที่ อว 660201.1.11/1407              
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลพิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ต่ออายุ) กับ University of 
Colima ประเทศเม็กซิโก เนื ่องจากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชีและ University of Colima ประเทศเม็กซิโก มีการท าความร่วมมือทางวิชาการที่มี
ลักษณะเป็นการจัดการหลักสูตรร่วม/การเรียนการสอนร่วมกัน และหรือการให้ปริญญาร่วม หรือการจัดการหลักสูตร
ร่วมกัน จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและการลงนามจะต้องด าเนินการในระดับ
สถาบัน และต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนลงนาม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง แนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1249/2563) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงจัดท าร่างข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้น าเสนอรายละเอียดการพิจารณา (ร่าง) การต่ออายุ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับ University of Colima, Mexico โดย
สรุป ดังนี้ 

- University of Colima (UCOL) ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2483 ณ เมือง Colima ประเทศเม็กซิโก 
- UCOL ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสูงทุกปีจาก The Secretariat of Education 

of the Government of Mexico (SEP) 
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- UCOL ได้รับการรับรองคุณภาพกระบวนการการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 และการรักษา
ความมั่นคงของข้อมูลองค์กร ISO 27001:2005 

- ได้รับการจัดอันดับ QS TOPUNIVERSITIES LatAm University Rankings ล าดับที่ 171-180 
และล าดับที่ 24 ในประเทศเม็กซิโก 

- มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนานาชาติ โดยเปิดสอนหลักสูตรสองปริญญาทั้งหมด 6 หลักสูตร 
- UCOL เข้าร่วมการเป็นสมาชิกของหลายเครือข่ายที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น  
• The National Association of Universities and Higher-Education Institutions (ANUIES) 
• The Mexican Association for International Education (AMPEI)  
• The Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC) 
• The Inter-American University Organization (OUI) 
• The International Association of Universities (IAU) 
• University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไปแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ณ UCOL นักศึกษาจาก 

UCOL มาแลกเปลี่ยนและร่วมกิจกรรม ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
- ผู ้บร ิหารและคณาจารย์จาก UCOL เด ินทางมาเจรจาความร ่วมมือในการจ ัดท าMOU                             

ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านหลักสูตรสองปริญญา 
 ความร่วมมือแบบสองปริญญา (Double degree program)  

- ระหว่าง สาขาการตลาดและสาขาการโรงแรมและการท่องเที ่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก (ปีพ.ศ. 2553-2557)  

- ระหว่าง สาขาการตลาดและสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก  (ปีพ.ศ. 2560-2564) 
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  ขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือที ่จะลงนามต่ออายุ  การแลกเปลี ่ยนนักศึกษา และบุคลากร                    
การเรียนการสอน รวมถึงการสอนระยะไกล การท าวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอุปกรณ์การวิจัย  การตีพิมพ์ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยอื่น ๆ การพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสองปริญญา 
  แผนการจัดท าหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่าง KKU และ UCOL 
 รายละเอียดหลักสูตรร่วมใน MOA ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ UCOL 

 

 
ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาก่อน

เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อไป 
ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ผู้มีอ านาจในการการลงนาม MOU ระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. การพิจารณาจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้ข้อมูลเพิ ่มเติมต่อที ่ประชุมว่า กรณีการรับนักศึกษา

แลกเปลี่ยนในหลักสูตรดังกล่าวจะไม่จ ากัดจ านวนการรับ แต่กรณีการรับเพื่อเรียนร่วมหลักสูตรสองปริญญานั้น                 
มีความจ าเป็นต้องจ ากัดจ านวน เนื่องจากคณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนของนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น จึงมีการพิจารณางบประมาณของคณะเพ่ือประกอบการรับนักศึกษากรณี
ดังกล่าว  



7 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2564 ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 19/2564 ในวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

 

ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า MOU มี 2 ระดับ คือ 1. ระดับมหาวิทยาลัย 
(มากกว่า 1 คณะ) 2. ระดับคณะ ( 1 คณะ) การลงนาม MOU ระดับมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม ระดับ
คณะให้คณบดีเป็นผู้ลงนาม กรณี สถานศึกษาต่างประเทศทีด่ าเนินโครงการหลักสูตรสองปริญญาร่วมกันในระดับคณะ 
ประสงค์ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามใน MOU ก็สามารถเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามได้ แต่ MOU ดังกล่าว ยังเป็น MOU 
ในระดับคณะ 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในลักษณะ
หลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of 
Colima ประเทศเม็กซิโก (ต่ออายุ) ตามที่เสนอ 

 

4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ

ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการยกร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ธรรมาภิบาล และจริยธรรม และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จ ให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและจริธรรมในคราวต่อไปนั ้น เพื ่อให้การด าเนินการในเรื ่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6052/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิ ทยาลัย  
พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

  มาตรา 19 สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันอุดมศึกษา
ต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มาตรา 20 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม 
ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา 21 นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล   

  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคบัว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
  สาระส าคัญ 
 หมวด 1 ท่ัวไป  

 ข้อ 5 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีธรรมาภิบาล 
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 ข้อ 6 ให้ผู ้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ก าหนดไว้ตาม
ข้อบังคับนี้ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

 ข้อ 7 ให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่                                                               
 หมวด 2 ธรรมาภิบาล 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency 
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) 
4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
6. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
7. ความเสมอภาค (Equity) 
8. หลักการมีส่วนร่วม(Participation) 
9. การกระจายอ านาจ(Decentralization) 
10. หลักคุณธรรมและจริยธรรม ( Morality/Ethics) 

 หมวด 3 กรรมการ 
3. กรรมการด้านการตรวจสอบ 
4. กรรมการด้านธรรมาภิบาล 
5. กรรมการด้านจริยธรรม 
6. กรรมการด้านบริหารความเสี่ยง 
จ านวน คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามท่ี

ก าหนดไว้ในระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
หมวด 4 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

และคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับนี้ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ส่วนงานควรด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ข้อ หรือ 

มุ่งเน้นเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
- ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  มาตรา 30 (1) ให้คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที ่ พิจารณากลั ่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย เพื ่อเสนอต่อสภา
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มหาว ิทยาล ัย  ด ังน ั ้น  ในหน ้าแรกวรรคสองของข ้อบ ังค ับด ังกล ่าว ควรระบ ุมต ิคณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติมด้วย 

- ส่วนงานด าเนินงานสอดคล้องตามระบบธรรมาภิบาล และมีการจัดท ารายงานการตรวจสอบ
ภายในตามหลักธรรมาภิบาลหลายฉบับ ซึ่งมีความซ ้าซ้อนกัน ดังนั้น การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตาม
ข้อบังคับดังกล่าว ควรจัดท ารายงานเพียงฉบับเดียวทีค่รอบคลุมการด าเนินงานทุกด้าน 

- ควรพิจารณาตรวจสอบการใช้หลักการเขียนภาษาไทย อาทิ ไม้ยมก และการเว้นวรรค ให้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทยด้วย 

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา                      
พ.ศ. 2562 ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการเรื่องธรรมาภิบาลโดยให้ออกเป็นข้อบังคับ และให้มีคณะกรรมการ 3 ด้าน 
คือ 1. กรรมการด้านการตรวจสอบ 2. กรรมการด้านธรรมาภิบาลและกรรมการด้านจริยธรรม  3. กรรมการด้าน
บริหารความเสี ่ยง ดังนั ้น ข้อบังคับดังกล่าวจึงมีสาระส าคัญ ดังนี้  1. บังคับใช้กับใคร และให้ใครท าอะไร                             
2. ให้ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 3. อ านาจ
หน้าที ่ของคณะกรรมการ ทั ้งนี ้ การออกข้อบังคับดังกล่าวจะสามารถ Alignment การด าเนินงานเกี ่ยวกับ             
ธรรมาภิบาลได ้
  มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย                   
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
 

4.3 การก าหนดขนาดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที ่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั ้งว ิทยาลัย                    

การคอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 1793/2564 ) เรื ่อง การจัดตั ้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่                   
15 ต ุลาคม 2564 และสภามหาว ิทยาล ัย  ได ้ก  าหนดให้จ ัดกล ุ ่มของส ่วนงาน หน ่วยงาน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขตหนองคาย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหาร
จัดการกลางสังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562  โดยใช้ตาม
เกณฑ์จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณ ซึ่งส่วนงานต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า                   
กึ่งหนึ่ง หรือ 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของส่วนงาน 

ขนาด จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

จ านวนงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

S ≤1,000 ≤250 ≤100 

M 1,001-2,00 251-400 101-300 
L 2,001-3,000 401-600 301-600 

XL >3,000 >600 >600 
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2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ระดับการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ระดับปริญญาตรี 24 159 287 318 430 529 1,747 

ระดับปริญญาโท 1 5 9 17 20 21 73 
ระดับปริญญาเอก 7 2 5 6 3 2 28 

รวม 32 169 301 341 453 552 1,848 

 
3. ตารางแสดงจ านวนบุคลากรโดยแบ่งตามประเภทต าแหน่ง 

ส่วนงาน/หน่วยงาน พ.มหาวิทยาลัย 
(แผ่นดนิ) 

พ.มหาวิทยาลัย 
(รายได้) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

กองบริหารงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
งานสนับสนุนภารกิจวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 2 7 14 

การบริหารวิชาการ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 2 - 32 

รวม 35 4 7 46 

 
4. ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

 รายการ ปีงบประมาณ 

 2562 2563 2564 2565 

งบประมาณรายจ่าย 42,070,118.34 32,174,700.00 43,503,200.00 44,317,700.00 
 

5. ผลการวิเคราะห์ก าหนดขนาดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีการก าหนดขนาด จ านวน 

นักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณ ดังนี้ 
ขนาดของวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

S 1,848 46 งบประมาณรายจา่ยประจ าปี           
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 44,317,700 บาท 

 การก  าหนดขนาดของว ิทยาล ัยการคอมพิวเตอร ์  เป ็นกล ุ ่มท ี ่  3 (ขนาด S) ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง 
สังกัดส านักงานอธิการบดี เพ่ือประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดขนาดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มที่ 3 

(ขนาด S) ตามที่เสนอ 
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4.4 ขออนุมัติโครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรม (Food Innopolis 
Innovation Contest) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีกับ สวทช.  

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า อ้างถึงหนังสือที่ อว 6001/ว10284 
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สวทช. ได้ขอความร่วมมือให้รับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ Food Innopolis Innovation 
Contest เพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบ TCAS ในรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและฝึกฝนกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลายในการประยุกต์ใช้
ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ด้านธุรกิจเพื่อสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรมพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการผลิตบัณฑิตในการสร้าง พัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
น าพาประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จึงเห็นควรให้ความร่วมมือกับนวัตกรรม
อาหาร สวทช. ในการรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหารดังกล่าว เพื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในชื่อโครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวด
แนวคิดนวัตกรรม (Food Innopolis Innovation Contest) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี กับ สวทช. 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดโครงการปรากฏดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการโครงการรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการประกวด

แนวคิดนวัตกรรม (Food Innopolis Innovation Contest) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี กับ สวทช. 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
5.1 ก าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน 

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือที่ อว 0208.2/ว14455                 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ส านักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ เรื่อง ก าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิต และพัฒนา
ก าลังคน และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิต และพัฒนาก าลังคน 
การอุดมศึกษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิต และพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็น และรองรับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่าง
ฉับพลัน (Disruption) ทั ้งในปัจจุบ ันและอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความรักและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ ให้การสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน
ต้องท าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชิด 
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แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษา 
1. ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือสามารถสร้างบัณฑิตและพัฒนา

ก าลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษา บทความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
2. ปรับปรุงระบบการจัดสรร และการสนับสุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญา

อุดมศึกษา 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการให้การจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่อิงสมรรถนะ

และทักษะของบัณฑิต และก าลังคนในทุกช่วงวัน 
4. ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษา และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  และ

การศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ 
5. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ  
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ (Eco-system) การเรียนรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม

รวมทั้งขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมได้อย่างดี 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ 
บทบัญญัติ 7 ประการ “ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย” ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาไทยมีปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง ในการบริหารจัดการ และ                      
การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ 

1. ให้ได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระบบการอุดมศึกษาที่เป็นสากล มีระบบของสถานศึกษาใน                 
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของประเทศ ของผู้ประกอบการ 
ทีม่ีความแตกต่าง และหลากหลาย 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม อันรวมถึงการรู้และเข้าใจ การรักษา และประพฤติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของไทย 

3. ให้มีวัฒนธรรม และอารยธรรมที่เป็นสากล อาทิ การรักษาระเบียบวินัย การให้เกียรติผู ้อ่ืน                
การตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความโอบอ้อมอารี สามารถท างานได้ทั้งเป็นผู้น า และผู้ตาม ตามสถานการณ์ 
ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างอันดีของสังคม และประจักษ์ในคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของผู้พัฒนา  และ
สร้างสรรค์ อันเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 

4. ให้มีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตรงกับคุณลักษณะของผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอภิปราย 
โต้ตอบด้วยเหตุผลที่ยอมรับได้ รู้ และเข้าใจ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา หรือค าถาม เพ่ือให้ได้ค าตอบ
ทีม่ีเหตุผล 

5. เป็นตัวอย่างของผู้มีความรู้ในสังคมอารยะ และเป็นส่วนส าคัญของสังคม และหน่วยงานเรียนรู้
และนวัตกรรม 

6. ให้มีความมุ่งมั่น และมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7. ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ 
ด้านการสร้างบัณฑิต และพัฒนาก าลังคน 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่                

30 มิถุนายน 2564 
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ปรัชญาการอุดมศึกษาไทย 
1. มุ่งสร้างบัณฑิต และพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) 

- ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็น 
- รองรับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบัน และ

อนาคตได้เป็นอย่างด ี
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- มีความรัก และภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของชาติ 

2. การสร้างบัณฑิต และพัฒนาก าลังคน 
- ต้องท าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชิด 

แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษาฯ 
1. ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสามารถสร้างบัณฑิต และ 

พัฒนาก าลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษาฯ บนความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปรับปรุงระบบการจัดสรร และการสนับสนุนงบประมาณ ให้สถาบันอุดมศึกษา ให้สอดรับกับ
ปรัชญาอุดมศึกษาฯ 

3. ส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการให้การจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนที่                      
อิงสมรรถนะ และทักษะของบัณฑิต และก าลังคนในทุกช่วงวัย 

4. ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษา และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  และ
การศึกษา ให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดการประชุมประชาพิจารณ์ร่าง
กฎหมายล าดับรองท้ัง 7 ฉบับ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สภาวิชาชีพ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อน ามา เป็นข้อมูลในการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองว่าด้วย 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. .... 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
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- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
- แนวทางการปฏิบัติสู่มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. …. 
- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
- แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบ

การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
5. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2562 ประกาศเม่ือ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่1202/2563) วันที ่29 มิถุนายน 2563 
  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่1215/2563) วันที ่30 มิถุนายน 2563 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่1842/2564) วันที่ 7 กันยายน 2564 
  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่1843/2564) วันที ่7 กันยายน 2564 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ (Eco-system) การเรียนรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรม 

รวมทั้งขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมได้อย่างดี 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 ประธานกรรมการ เสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่
ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนมุ่งเน้น Lifelong Learning Competency Disruption Competitiveness 
ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบาย KKU Transformations 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น าเสนอการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

ก าหนดการเบื้องต้น 
- ช่วงเช้า กิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงค์ 9 รูป ณ อาคารพุทธศิลป์ 
- 17.30 น. กิจกรรมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขบวนกาลจ าปาก

นาคบุรีศรีราชินีแห่งพงไพร 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 
- จัดขบวนแห่แต่ละคณะ และเครือข่ายชุมชน 
- มณฑลพิธีบูชาพระสารีริกธาตุ ณ ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก 
- พ้ืนที่โดยรอบประดับด้วยกระทงบก จ านวน 15,000 อัน ตั้งแต่ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 
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- กิจกรรมพิธีสักการะหลวงพ่อศรี 50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลวงพ่อไทรขาว 
- กิจกรรมพิธีสักการะบูชานาค 15 ตระกูล และพิธีสักการะสมมาบูชาน ้า ณ ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก 
- กิจกรรม Creative Walking Street 
- จัดเรือไฟ ณ ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก 
- ลานประติมากรรมแกะสลักไม้ ณ ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก 
- การออกร้านของเครือข่ายชุมชน จ านวน 20 ชุมชน 
- กิจกรรมดนตรีริมน ้า ณ ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- พ้ืนที่โดยรอบคุ้มศิลปวัฒนธรรมตกแต่งด้วยธงอีสานหัตถประติมากรรมกระทงบก 
- มีการตกแต่งภายในคุ้มสีฐานด้วยหัตถประติมากรรม และโคมไฟ 
- การตกแต่งทางเข้าคุ้มสีฐานด้วยหัตถประติมากรรม 
- บริเวณซอย 1 (แยกหอศิลป์-คุ้มสีฐาน) ประดับด้วยโคมไฟสีขาว จ านวน 3,600 ดวง ระยะทาง 300 เมตร 
รูปแบบกิจกรรม 
- นิทรรศการ และการออกร้าน 
- ผลงานนักศึกษา 
- การเดินแฟชั่นโชว์ 
- กิจกรรมสร้างสรรค์ 
คณะที่เข้าร่วม 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- คณะศึกษาศาสตร์ 
- คณะแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) 
แผนผังฝ่าย Creative Walking Street และคุ้มสีฐาน 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว ให้อยู่ในระดับ International ซึ่งสามารถท าได้โดย

การผ่านสื่อออนไลน์ 
- กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้อง Sustainable Development ดังนั้น อาจจะพิจารณาด าเนินการ

เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคะแนน SDG ด้านดังกล่าวต่อไป 
- การจัดกิจกรรมภายในงานมีจ านวนมากเกินไป อาจส่งผลให้การควบคุมจ านวนผู้ที่มาร่วมงาน              

ยากมากยิ่งขึ้น และไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดังนั้น ควรพิจารณายกเลิกกิจกรรมบางส่วนที่ไม่จ าเป็น และการจัดสถานที่ ควรใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรและผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า การประดับ
ตบแต่งสถานที่จัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงดังกล่าว ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายต่อผู้เข้าร่วมงานจึงใช้วัสดุที่เป็นกระดาษเป็นหลัก และจะมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564  
รองอธ ิการบด ีฝ ่ายศ ิลปว ัฒนธรรมและเศรษฐก ิจสร ้างสรรค์  น  าเสนอการท  าบ ุญกฐิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
ก าหนดการ 
- วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์และสมโภชองค์กฐิน  
- วันอาทิตย์ที ่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. ตั้งขบวนแห่กฐินและพิธี ทอดถวายกฐิน               

ณ วัดป่าภูตะคาม จังหวัดสกลนคร 
การเดินทาง   
- ขอนแก่น-กุมภวาปี-วัดป่าภูตะคาม ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.38 ชั่วโมง 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

6.3 ก าหนดการโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
โครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  ซึ่งมี
ก าหนดการ ดังนี้ 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ บ้านปากเปือย บ้านบึงสวางค์ บ้านคุยโพธิ์ 
บ้านใคร่นุ่น ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เวลา 08.30-19.00 น. พร้อมกันที่หน้าอาคารสิริคุณากร เพื่อร่วมกันล าเลียงถุงยังชีพและน ้าดื่ม                
ขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ 

เวลา 09.00 – 09.30 น. ออกเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยน ้าท่วม ต าบลบึงเนียม (ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 30 นาที โดยมีรถน าขบวน) 

เวลา 09.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) 
เวลา 13.00 – 15.30 น. ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน ้าท่วม (ต่อ) 

https://dict.longdo.com/search/Sustainable%20development
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เวลา 15.30 – 16.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายละเอียดเพิ่มเติม 1. การแต่งกายเสื้ออัตลักษณ์สีอิฐ สีดินแดง 2. รองเท้าสามารถลุยน ้าได้ 

รองเท้าบูท 3. สามารถนั่งเรือ ลุยน ้า ลงพ้ืนที่ได้ 
จุดรับบริจาค  
- บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นได้ที่ ลานชั้น 1 อาคารองค์การนักศึกษา (ตึก อน.) 
- บริจาคเงินเพ่ือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นมอบแก่ผู้ประสบภัยน ้าท่วม ผ่านคิวอาร์โคด  
- โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนมอดินแดง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) เลขที่ 551-269277-5 
จุดแพ็คถุงยังชีพ ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. มีจ านวน 2 จุด ดังนี้ 
 จุดที่ 1 แพ็คถุงยังชีพ ณ โรงอาหารชั้น 1 อาคารกองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 
จุดที่ 2 แพ็คถุงยังชีพ ณ ลานชั้น 1 อาคารองค์การนักศึกษา (ตึก อน.) 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 ปิดประชุม เวลา 11.30 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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