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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่19/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่8 พฤศจกิายน 2564 

ณ หองประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

และการประชมุผานสือ่อเิล็กทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชมุ 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

5. นายทวี พรมดี  กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

    แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน   

6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

7. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

8. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

9. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

10. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

11. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

12. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

13. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

14. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

15. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

16. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

17. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

19. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

20. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

21. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

22. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

23. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

24. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

25. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

26. ศ.สมปอง คลายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

27. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

29. รศ.สิทธิพล อาจอินทร รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร      

30. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

31. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

32. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

33. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

34. รศ.พงศกร พรรณรัตนศิลป รองคณบดีฝายบริหาร วางแผน และพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

35. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

36. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

37. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

40. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

1. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

2. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.05 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 ผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยสิริมนพร 

ทิพสิงห ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดํารงตําแหนงคณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2565 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9575/2564 

ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แตงตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 การประชมุรวมระหวางสภามหาวทิยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัด

กิจกรรมการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยมีผู เขารวมกิจกรรม ดังนี้  1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 2) คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน 3) คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน (ผูชวยอธิการบดี และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย)

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 16 - 18 

ธันวาคม 2564 ณ Toscana Valley จ.นครราชสีมา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่18/2564 

เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 18/2564 เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนือ่งหรือคางการพจิารณา 

- ไมมี - 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1668/2557) เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 364/2564) เรื่อง หลักเกณฑ

การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดใหการผานเกณฑ

การเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการเปนสวนหนึ่งของคุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นั้น 

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นโดยมีคําถามวา ทานเห็นดวยหรือไมวา 

การนําหนวยกิจกรรมไปเปนสวนหนึ่ง (เง่ือนไข) ของการสําเร็จการศึกษา โดยมีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 2,373 คน 

ซ่ึงผลการสํารวจพบวา ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 97.2 เห็นดวย คิดเปนรอยละ 2.8  และมีความเห็นวาไมเหมาะสม 

ดังนี้ 1. เนื่องจากจากสถานการณ COVID-19 ท่ีสงผลใหกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมีนอยลง 

ถึงแมจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน แตในบางกิจกรรมก็ไมสามารถจัดในรูปแบบออนไลนได และทํา

ใหถูกยกเลิกกิจกรรมไป 2) การเรียนออนไลนในปจจุบัน ทําใหมีภาระงานท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และการเดินทางใน

สถานการณปจจุบันทําใหไมสะดวกในการทํากิจกรรม จึงทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมได ท้ังนี้ เม่ือเทียบเคียง

กับมหาวิทยาลัยท่ีไมนําหนวยกิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาจะมีมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน 

ฝ าย พั ฒ นานั ก ศึ กษ าและศิ ษย เก าสั ม พั นธ  จึ งได จั ด ทํ า (ร าง) ป ระกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทาง การพัฒนานักศึกษาและขอเสนอแนะของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดยกเลิกการกําหนดใหการผานเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ

เปนสวนหนึ่งของคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดย (ราง) ประกาศฯ ดังกลาว ไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2564 

เรียบรอยแล ว  ในการนี้  ฝ าย พัฒ นานั ก ศึกษาและศิษย เก าสั ม พันธ  จึ งขอเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอท่ีประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา ประกาศฉบับเดิมท้ัง 2 ฉบับ จะประกาศใหทราบกอนปการศึกษา

ท่ีจะมีผลบังคับใช แตใน (ราง) ประกาศฉบับนี้เปนการยกเลิกประกาศฉบับเดิมท้ัง 2 ประกาศ โดยมีผลบังคับใชทันที นั้น 

เห็นวาหาก (ราง) ประกาศ ฯ เปนประโยชนตอนักศึกษาและจะใหมีผลบังคับใชทันทีก็เห็นควรดําเนินการไดทันที 

แตหาก (ราง) ประกาศ ฯ จะสงผลกระทบตอนักศึกษา การประกาศใหมีผลบังคับใชทันทีอาจทําใหเกิดประเด็น

ตาง ๆ ได ดังนั้น หากดําเนินการในลักษณะแกไขประกาศเพ่ิมเติม แตไมไดยกเลิกประกาศฉบับเดิมนาจะมี

ความเหมาะสมมากกวาหรือไม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

2. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา ขอ 6.1 ใน (ราง) ประกาศ ฯ การกําหนดใหคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษามีอํานาจและหนาท่ี “....กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติอ่ืน ๆ เพ่ือการดําเนินการใหเปนไปตาม

ประกาศนี้ โดยใหจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา” นั้น อาจทําใหเกิดคุณหรือโทษได 

ดังนั้น ขอใหตัดขอความดังกลาวออก 

3. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา ขอ 8 ใน (ราง) ประกาศ ฯ มีการเพ่ิมกิจกรรมดานทักษะ

ความยืดหยุนและการปรับตัว ซ่ึงเปนการเพ่ิมกิจกรรมจากประกาศฉบับเดิม การเพ่ิมกิจกรรมดังกลาวอาจทําให

เกิดภาระแกนักศึกษามากเกินควร 

4. หากไมนําหนวยกิจกรรมมาเปนเง่ือนไขหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาแลว การทํา

กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจะสนับสนุน Soft Skill ของนักศึกษาใหกลายเปนคุณคาเพ่ิมใหแกตัวนักศึกษาเอง 

ฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธควรมีแนวทางเพ่ือกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญและ

ตองการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศักยภาพใหแกตัวเองดวย 

5. ใหเพ่ิมนิยามศัพทคําวา “บูรณาการ” ไวใน (ราง) ประกาศ ฯ  

6. หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) แตละหลักสูตร

จะตองออกแบบหลักสูตรใหมีท้ังความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (attitude) หรือดานอ่ืน ๆ 

ไวในหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาไดสามารถนําไปประกอบแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักศึกษา 

7. ควรมีการกําหนดจํานวนกิจกรรมข้ันต่ําเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาไดมีสวนรวม 

8. กิจกรรมตาง ๆ ควรเปนกิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับผูใชบัณฑิต ดังนั้น ควรมี

การสํารวจความตองการทักษะอาชีพ (Skill Mapping) โดยอาจนําขอมูลมาจากแหลงสมัครงานหรือเว็บไชตตาง ๆ 

เชน Jobtopgun ,LinkedIn เปนตน เพ่ือเปนขอมูลใหนักศึกษาไดรับรูถึงความตองการของผูใชบัณฑิต และ

เพ่ือเปนทิศทางในการทํากิจกรรมและการเพ่ิมทักษะ รวมถึงเรียนรูกิจกรรมใดพึงประสงคและกิจกรรมใดไมพึง

ประสงค 

9. อาจนําหนวยกิจกรรมมากําหนดเปนเง่ือนไขพิเศษสําหรับการเขารวมกิจกรรม

สําหรับนักศึกษาท่ีจะนําไปใชประโยชนในดานอ่ืน เชน นักศึกษาทุนตาง ๆ นักศึกษาท่ีจะไปแลกเปลี่ยน

ตางประเทศ เปนตน 

10. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา หากแตละหลักสูตรมีการกําหนดทักษะตาง ๆ ไวในหลักสูตร 

ซ่ึงแตละหลักสูตรอาจมีทักษะท่ีแตกตางกัน อัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนจะเปนอยางไร ดังนั้น 

อาจจะตองมีการหารือแตละหลักสูตรมุงไปในทิศทางใดเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะเพ่ิมข้ึน 

11. ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา หาก (ราง) ประกาศ ฯ ไมนําหนวยกิจกรรมมาเปน

เง่ือนไขหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาแลว อาจทําใหการทํากิจกรรมตาม (ราง) ประกาศ ฯ ไมเปนท่ีสนใจได 

ดังนั้น ใน (ราง) ประกาศ ฯ ควรมีขอความท่ีกําหนดใหการเขารวมกิจกรรมเปนสวนหนึ่งในเง่ือนไขตาง ๆ เชน 

เปนสวนหนึ่งในการใหคะแนนเพ่ือเขารับรางวัลตาง ๆ เปนตน 

12. หากจะใหแตละหลักสูตรเพ่ิมทักษะตาง ๆ ไวในหลักสูตร ควรมีชวงระยะเวลาใน

การเปลี่ยนผานเพ่ือใหหลักสูตรไดเตรียมความพรอมดวย 

13. ในคําปรารภควรเพ่ิมความชัดเจนถึงวัตถุประสงคในการออกประกาศไวดวย 

โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตามปรัชญาการอุดมศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

14. กองพัฒนานักศึกษา ฯ ควรมีกระบวนทัศนใหมในการกําหนดกิจกรรมนักศึกษา

เพ่ือใหสอดคลองกับ Skill Mapping 

15. เนื่องจาก (ราง) ประกาศฯ มีการเปลี่ยนรูปแบบจากภาคบังคับเปนรูปแบบภาคสงเสริม 

ใน (ราง) ประกาศฯ ควรเพ่ิมขอความเก่ียวกับการสงเสริม เชน การสงเสริมในสวนของสวนงานหรือหลักสูตร 

ใหมีการดําเนินการเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับ Skill Mapping กับทักษะท่ีเปลี่ยนแปลง เชน การสงเสริมให

นักศึกษามีการสรางโปรไฟล (Profile) หรือแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใน LinkedIn หรือ Jobtopgun เปนตน 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ที่ประชุมไปพิจารณากอนดําเนินการตอไป 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 ผลการจดัอนัดบั THE Subject Rankings 2022 และ QS Asia Rankings 2022 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําเสนอ ผลการจัดอันดับ THE Subject Rankings 2022 

และ QS Asia Rankings 2022 โดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 

THE Impact Rankings ในปนี้มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลเพ่ิม 2 SDG คือ SDG 2 Zero 

Hunger และ SDG 5 Gender Equality และสําหรับ SDG ท่ีไมไดสงขอมูล คือ SDG 6 Clean Water and 

Sanitation SDG 7  Affordable and Clean Energy SDG 9  Industry Innovation and Infrastructure 

SDG 12 Responsible Consumption and Production SDG 13 Climate Action SDG 14 Life Below 

Water และ SDG 15 Life on Land 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

QS Asia Rankings 2022 

QS Asia 2022 มีสถาบันการศึกษาเขารวม จํานวน 687 สถาบัน เปนสถาบันเขามาใหม 

จํานวน 40 สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกนอยูในอันดับท่ี 133 มีเปอรเซ็นไทลท่ี 19.4 

 
 

Methodology ของ QS World University Rankings และ QS Asia Rankings 

มีความแตกตางกัน โดย QS Asia Methodology มีความสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยขอนแกนมากกวา 

 
 

 

 



- 8 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป (แยกเปน Criteria) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ขอมูลคะแนน (แยกเปน Criteria) 

 
ขอมูลเปรียบเทียบอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบระหวางเกณฑคาเฉลี่ยกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ขอมูลเปรียบเทียบแตละ Criteria กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

 
ขอมูล Contribution ของ Papers และ Citations 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

THE Subject Rankings 2022 

 
ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป (แตละ Subject) 

 
ขอมูลอันดับแตละ Subject ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. Faculty per Student มหาวิทยาลัยเคยมีแนวคิดในการลดจํานวนนักศึกษาลง 

เพ่ือท่ีจะให Faculty per Student ดีข้ึน แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแตละคณะพบวา คณะมีความจําเปน

เรื่องการใชเงินรายไดท่ีมาจากคาเทอมท่ีไมเหมือนกัน แตเนื่องจากบางคณะตองพ่ึงพารายไดตนเอง ดังนั้น หากจะมี

การลดจํานวนนักศึกษาลงอาจจะตองมีการ Spell out คูกันถึงวิธีการลดและตองชัดเจนวาการพ่ึงพารายไดมา

จากท่ีใดเพ่ือใหคณะสามารถบริหารดานงบประมาณและคาใชจายในระยะยาวได 

2. ในแตละ Subject ควรมีการหารือใหชัดเจนวา Contribution ของคณะท่ีมหาวิทยาลัย

ตองการจะผลักดันมีอะไรบาง คณะใดมีจุดแข็งและ Contribution ดานใดบาง จะทําใหคณะไดรับรูหนาท่ีวา

คณะจะขับเคลื่อนไปอยางไร 

3. การเพ่ิมจํานวน Citations และ Paper ท่ีแยกราย Subject ควรมีการบูรณาการ

ระหวางคณะรวมกัน เพ่ือใหจํานวน Citations และ Paper เพ่ิมมากข้ึน  

4. เม่ือมหาวิทยาลัยมี International Research Network ท่ีเพ่ิมมากข้ึนควรจะใช

ประโยชนใหเต็มท่ี โดยการมี Paper ท่ีตีพิมพรวมกันกับตางประเทศใหมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําจุดแข็ง

ของมหาวิทยาลัยไปสรางความรวมมือกับนานาชาติ โดยใชความมีชื่อเสียงของสถาบันตางประเทศท่ีเปนคูความรวมมือ

ใหเกิดเปนลักษณะ Co - Branding ซ่ึงจะทําให Citations มีโอกาสเพ่ิมข้ึนไดมาก 

5. Academic Reputation และ Employer Reputation หากสามารถพิจารณา

ปญหาตัวท่ี Route Course ไดเปนนาจะเปนสวนสําคัญท่ีทําใหคะแนน Overall ดีมาก 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. Student Faculty Ratio มหาวิทยาลัยตองการใหแตละสาขาวิชากลับไปคงอัตราสวน 

คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ อัตราสวน 1 : 6 , สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี อัตราสวน 1 : 15 และ

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อัตราสวน 1 : 25 

2. การบูรณาการระหวางคณะเพ่ือเพ่ิมจํานวน Citations และ Paper นั้น ก็สามารถ

ชวยไดในระดับหนึ่ง แตหากเปนการทํา Multicenter รวมกันกับตางประเทศจะสามารถเพ่ิมจํานวนไดมากข้ึน 

3. หากจะไมเนนปริมาณจํานวนนักศึกษาแตจะเพ่ิมคุณภาพนั้น คณะสามารถข้ึน

คาธรรมเนียมการศึกษาได แตตองรอใหเศรษฐกิจดีข้ึนกอน และการข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษาจะตองมีเหตุผล

ท่ีชัดเจนวาเพ่ิมคุณภาพอยางไรดวย 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. การเพ่ิมจํานวนอาจารยอาจมีท้ังขอดีและขอเสีย เม่ือไรท่ีเพ่ิมจํานวนอาจารยก็จะ

นําไปคํานวณใน Citations per Paper และ Papers per Faculty ซ่ึงจะทําให Student Faculty เพ่ิมข้ึน แตจะ

สงผลให Criteria อ่ืน ๆ ลดลง 

2. การลดจํานวนนักศึกษาอาจจะสงผลกระทบตอรายไดของคณะซ่ึงจะตองมีการพยายาม

เปลี่ยนกลยุทธ และหากพิจารณาในภาพรวมรายไดของมหาวิทยาลัยจะพบวารายไดท่ีมาจากการศึกษาคิดเปน

รอยละ 10 สวนงานจะตองพิจารณาวาจะตองหารายไดจากแหลงอ่ืนมาทดแทนอยางไร เชน การบริการวิชาการ 

หรือการสรางมูลคาจากอยางอ่ืน นอกจากการอาศัยคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนั้น จะตองพิจารณาดวยความ

รอบคอบเพ่ือใหมีความสมดุล หากลดจํานวนนักศึกษากะทันหันอาจจะสงผลกระทบตอหลาย ๆ ดานตามมา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2243/2564) เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง

และการจดัระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 

ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2243/2564) 

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Management Policy and Risk 

Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนคณะกรรมการ ฯ ท่ีแตงต้ังตามนัยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และเปน

คณะกรรมการ ฯ ระดับสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ ฯ ไดเริ่มดําเนินการและไดออกเปนประกาศท่ีจะเก่ียวของ

กับระดับมหาวิทยาลัยและระดับสวนงาน จึงขอแจงตอท่ีประชุมเพ่ือใหสวนงานไดนําไปดําเนินการในป 2565 

โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

ใหมหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ในอยางนอย 2 ระดับ 

1. บริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 

2. บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงาน 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยหรอืสวนงานเห็นวา มีหนวยงานยอยใดภายใตมหาวิทยาลัยหรือ

ภายในสวนงานท่ีมีขนาดใหญหรือมีปริมาณกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียเปนจํานวนมากอันอาจมีปจจัย

เสี่ยงจําเพาะท่ีตองบริหารจัดการ ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานสามารถกําหนดใหมีการดําเนินการใหมีระบบ

บริหารความเสี่ยงภายในหนวยงานยอยนั้น ๆ ดวยก็ได 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 

และใหหัวหนาสวนงานแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับระดับสวนงาน 

จํานวน องคประกอบ ของคณะกรรมการ ฯ ใหมีผูอํานาจแตงตั้งกําหนดตามความเหมาะสม 

โดยอยางนอยคณะกรรมการ ฯ ระดับสวนงานใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางนอย 

1 คน และวาระการดํารงตําแหนงตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ไมเกินคราวละ 4 ป 

กระบวนการบรหิารความเสี่ยง  

ใหมหาวิทยาลัย สวนงาน และบุคลากรดําเนินการโดยอิงกับมาตรฐาน COSO ERM 

2017 ซ่ึงอยางนอยใหครอบคลุมประเภทความเสี่ยงใน 4 ดาน ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 

4. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล (Compliance Risk) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

คําประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  (Risk Appetite Statement) 

เพ่ือใหการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมีการคํานึงถึงความกาวหนาควบคูกับ
ตระหนักในความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการดําเนินการนั้น ๆ จึงกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ในหัวขอ
ความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ไวดังตอไปนี้ 

1. ภาพลักษณและชื่อเสียง (Reputation) 
กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดในระดับต่ํา (Low Appetite) 

2. การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต (Education and Student/Graduate Quality)  

กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดในระดับต่ํา (Low Appetite) 
3. ความสามารถดานการวจิยัและนวัตกรรม (Research and Innovation Capability)  

กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดระดับปานกลาง (Medium Appetite) 

4. สมรรถนะและความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Performance and Sustainability)  
- การรกัษาวินัยทางการเงินการคลัง : ไมมีระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Zero Appetite) 
- การลงทุนทางการเงิน : กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดระดับปานกลาง (Medium 

Appetite) 
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance)  

ไมมีระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Zero Appetite) 

6. การพัฒนาพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐาน (Estates and Infrastructure)  
- การพัฒนาพ้ืนท่ี : กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดระดับปานกลาง (Medium 

Appetite) 

- สิ่งท่ีจะสงผลตอความเสียหายตอทรัพยสิน : กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ไดระดับต่ํา (Low Appetite) 

- สิ่งท่ีจะสงผลเสียตอชีวิต หรือสุขภาพ :ไมมีระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Zero 

Appetite)  
7. ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information Technology)  

กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดระดับต่ํา (Low Appetite) 

สิง่ทีร่ะดบัมหาวทิยาลยั และระดบัสวนงานตองดําเนนิ ดังนี ้

 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางความรูความเขาใจใหกับคณะกรรมการ ฯ และผูท่ีเก่ียวของ

ในระดับสวนงานกอนเริ่มดําเนินการตามประกาศฉบับดังกลาวอยางจริงจังตอไป 

2. ในการดําเนินงานดานหลักสูตร ฝายแผนของมหาวิทยาลัยควรจัดเวทีใหแตละคณะ

นําขอมูลมาผสานกัน เพ่ือใหฝายการศึกษา ฯ ไดรับรูวาความเสี่ยงในแตละดานแตละคณะเปนอยางไร 

3. ควรกําหนดเกณฑการประเมินระดับความเสี่ยงในระดับตาง ๆ เพ่ือใชในการพิจารณา

ระดับความเสี่ยงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของที่ประชมุตามความเหมาะสมตอไป 

 

5.3 ขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือจากคณะหนวยงานเกี่ยวกับการจัดงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยท่ีประชุม

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2564 ไดขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือจากคณะหนวยงาน ดังนี้ 

1. การสงรายชื่อคณะกรรมการฝายซอมบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอความรวมมือจากทุกคณะ หนวยงาน จัดสงกรรมการ ท่ีเปนคณาจารยหรือบุคลากรท่ีมีความพรอมในการ

ทําหนาท่ีในการฝกซอมบัณฑิต และตองเขารวมประชุม วางแผน ดําเนินการรวมกับคณะกรรมการดําเนินการ

ดานจัดบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

2. ขอความรวมมือในการจัดทําท่ีพักรอใหกับญาติบัณฑิต และจุดถายทอดสดงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ใหแกญาติบัณฑิตของแตละคณะ และแจงประชาสัมพันธใหบัณฑิตไดทราบ หากคณะใด

ไมสามารถจัดสถานท่ีพักรอญาติบัณฑิตและจุดถายทอดสดได โปรดใชอาคารจตุรมุขของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานกรรมการ ขอใหผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการรายงานขอมูล

จํานวนบัณฑิตท่ีลงทะเบียนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ขอมูล ณ วันท่ี 

8 พฤศจิกายน 2564 มีบัณฑิตท่ีลงทะเบียนเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแลว มีจํานวน 5,600 คน และผูท่ียัง

ไมไดลงทะเบียนอีก จํานวน 700 คน คาดวาจะมีจํานวนบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวนไมเกิน 

6,000 คน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ 

6.1 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดสอบถามท่ีตอประชุมวา เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางประเทศซ่ึงเปนลูกจางชั่วคราวสงักัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีไดสอบถามวา มหาวิทยาลัยจะเปด

โอกาสใหผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดหรือไม 
รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัย

อยูระหวางดําเนินการเก่ียวกับการจางงานบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณหรือความชํานาญงาน

ดานใดเปนพิเศษ ซ่ึงจะพิจารณาไปถึงเรื่องของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดวย 
รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ฝายการตางประเทศ 

และฝายทรัพยากรบุคคล อยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับการจางอาจารยและหรือนักวิจัยชาวตางประเทศ

ในรูปแบบใหมท่ีเรียกวา โครงการ Adjunct Professor เปนการแตงตั้งอาจารยและหรือนักวิจัยชาวตางประเทศ
ท่ีมีชื่อเสียงใหมารวมงานกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงแมชาวตางประเทศผูนั้นปฏิบัติงานประจําหรือไมได
ปฏิบัติงานประจําในหนวยงานใด หรือจะเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการมากอนหรือไมก็ตาม อาจจะสามารถ

เขารวมงานกับมหาวิทยาลัยในชองทาง Adjunct Professor ไดเชนกัน 
ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 
1. หากลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะอาจจะ

ตองเปลี่ยนประเภทการจางใหมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีเง่ือนไข
ตาง ๆ ท่ีกําหนดไวอยูแลว 

2. เดิมมหาวิทยาลัยมีระบบการจางท่ีสามารถกําหนดเงินเดือนตามประสบการณได 

แตยังมิเคยไดใช เม่ือระบบใหมเรียบรอยแลวจะมีการเทียบเงินเดือนดวยซ่ึงมหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการ
ในเรื่องดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 งานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2564 และงานประเพณีลอยกระทง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํป 2564 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค เสนอตอท่ีประชุมดังนี้ 
1. งานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2564 

ไดกําหนดจัดข้ึนเม่ือวันอาทิตย ท่ี 7 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปาภูตะคาม บานภูตะคาม 
ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีมีผูรวมจิตศรัทธาท่ีรวมทําบุญกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํานวนประมาณ 6 ลานบาท 

2. งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํป 2564 
การจัดงานจะจัดงานในลักษณะเมืองปด หมายความวาจะมีรั้วลอมรอบท่ีชัดเจน 

และไดมีการประชาสัมพันธผูท่ีจะเขารวมงานจะตองมีการฉีดวัคซีนมาแลว รวมถึงภายในงานจะมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการดานสาธารณสุขอยางเครงครัด ท้ังนี้ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดงานก็ไดมีการฉีดวัคซีนครบถวน
เรียบรอยแลว โดยในวันศุกรท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 จะมี 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา 07.00 น. ทําบุญตักบาตร 
2. เวลา 17.00 น. กิจกรรมขบวนแหพระบรมสารีริกธาตุ ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2564 ในวันจันทรที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

ฉบับไดรับการรบัรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2564 ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา งานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2564 ซึ่งยอดปจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2564 
รวมจํานวนเงิน 1,681,313 บาท และมีคณะจิตศรัทธาท่ีรวมทําบุญดวย รวมท้ังสิ้น 6,062,666.75 บาท 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.3 ประชาสัมพันธการประชุมสัมมนาวิชาการ การสรางชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
( Sustainability for all ) : การถอดสรุปบทเรียน University to Tambon (U2T) สูความยั่งยืน 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอประชาสัมพันธ
การประชุมสัมมนาวิชาการ การสรางชุมชนสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainability for all ) : การถอดสรุปบทเรียน 
University to Tambon (U2T) สูความยั่งยืน ในระหวางวันท่ี 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ Hall 1 - 3 ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน (KICE) โดยภายในงานจะมีกิจกรรมตาง ๆ เชน ปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ 
เสวนาถอดสรุปบทเรียน กิจกรรมบันเทิง และการออกราน/โชวนวัตกรรม ท้ังนี้ ภายในงานจะมีการปฏิบัติตาม
มาตรการดานสาธารณสุขอยางเครงครัด รวมถึงผูท่ีเขารวมการออกรานจะตองมีการวัคซีนเรียบรอยแลว 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชมุเวลา 11.40 นาฬกิา 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   
ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน มูลศรี   
นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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