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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 24 มกราคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 2/2565 

เมื่อวันจันทร ์ที่ 24 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชมุสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

และการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต ้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
5. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   กรรมการ 
7. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห ์ คณบดวีิทยาลัยนานาชาต ิ    กรรมการ 
8. รศ.ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
9. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
10. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
11. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
12. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
13. ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
14. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
15. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
16. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
17. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   กรรมการ 
18. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์     กรรมการ 
19. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
20. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
21. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
22. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.วรานุช ปิติพัฒน ์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์    กรรมการ  

24. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
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25. รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

26. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
27. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
28. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์     กรรมการ 
29. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
30. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
31. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
32. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
33. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
34. ผศ.นิคม   ถนอมเสียง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
35. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
36. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
37. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
38. ศ.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
39. ผศ.อารยา เชาวเ์รืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลย ี     กรรมการ 
40. นายกิตต์ิ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
41. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
42. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน ์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี- 

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

 
2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
3. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่  12 มกราคม 2565 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565                   
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติ  ท ี ่ ประช ุมพ ิ จารณาแล ้ ว  ม ี มต ิ ร ั บรองรายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และขออนุมัติการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายใน                 
คณะแพทยศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้แจ้งเรื่องการขออนุมัติ
จัดตั ้งหน่วยงานใหม่ และขออนุมัติการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะแพทยศาสตร์ (รอบที่ 1                  
ตามบันทึกที่ อว 660301.6.1.6 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และรอบที่ 2 ตามบันทึกที่ อว 660301.6.1.6/2096                 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2564) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และขับเคลื่อนการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564-2567 นั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ และการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงาน 
กับหน่วยงานย่อยของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร และ
คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอการขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และขออนุมัติการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย
ภายในคณะแพทยศาสตร ์ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
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โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ 
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   หน่วยงานใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

 
 
หน่วยงานใหม่/เก่า คณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 
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หน่วยงานใหม่/เก่า คณะแพทยศาสตร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 

 
จึงเสนอที ่ประช ุมเพ ื ่อพ ิจารณา การขออนุม ัต ิจ ัดต ั ้งศ ูนย ์บร ิการทางการแพทย์ช ั ้นเลิศ                            

คณะแพทยศาสตร์ การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะแพทยศาสตร์ และขอความเห็นชอบการก าหนด
สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย กรณี สาขาวิชานิตเิวชศาสตร์ 

ที่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ แตกต่างจากศูนย์บริการอื่น ๆ ของ

คณะแพทยศาสตร์อย่างไร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ 

(SMC) จะมีการบริหาร และบริการแยกจากการบริการในเวลาราชการปกติของคณะแพทยศาสตร์ โดยจะมีการบริการ 
OPD (Out-Patient Department) นอกเวลา IPD (In-Patient Department) Premium และ Premium Clinic ซึ่ง
การบริหารจัดการมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า ระยะเวลารอคอยสั้นลง การให้บริการอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

2. ที ่ประชุมสอบถามกรณีหน่วยงานใหม่/เก่า คณะแพทยศาสตร์ ที ่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของ
ส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กรณีงานนิติธรรมจะมีกรอบอัตรา
ผู้ปฏิบัติงานครบตามหลักเกณฑ์ จ านวน 10 คน ส่วนงานอื่น ๆ ผู้ปฏิบัติงานยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาเฉพาะงานนิติธรรม ส่วนอีก 5 งาน หากมีจ านวนผู้ปฏิบัติงานครบตามหลักเกณฑ์แล้ว จะขอปรับ
เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป 

 ส าหรับกรณี สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ เป็นงานบริการที่เป็นเอกเทศ มีลักษณะงานที่เป็นวิชาชีพ
เฉพาะ ปฏิบัติงานด้านการชันสูตรพลิกศพเป็นหลัก ที่ผ่านมามีการเปิดรับสมัครผู้เข้าปฏิบัติงานเพิ่มเติมมาโดยตลอด 
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แต่ไม่ได้รับความสนใจ ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จะเร่งผลักดันและส่งเสริมโดยมีการวางแผนเพื่อส่งเสริมให้มีหลักสูตร
เพิ่มเติมในสาขาวิชาดังกล่าว  

 ประธานกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรณีสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ อาจจะปรับรูปแบบโดย
เปิดหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรต่อเนื่องต่าง ๆ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หลักสูตรวุฒิบัตร เป็นต้น และปรับวิธีการรับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการเสาะแสวงหาผู้มีความรู้
ความสามารถ โดยการประกาศให้ทุนนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าเรียนสาขานิติเวชศาสตร์ เพิ่มเติม และ
ก าหนดเงื่อนไขให้กลับมาเป็นอาจารย์ และปฏิบัติงานในสาขาวิชาดังกล่าว จะช่วยเพิ่มจ านวนแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ได้
อีกช่องทางหน่ึง 

 -  ภารกิจที ่เก ี ่ยวกับ Compliance มีการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย แต่เนื ่องจาก                 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นส่วนงานที่มีขนาด XXL และมีงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีการด าเนินการด้าน
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานดังกล่าว อาจจะปรับ
เพิ่มเติมชื่องานนิติธรรม เป็น งานนิติธรรมและตรวจสอบภายใน 

 - ควรมีการปรับโครงสร้างภายในคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับต่าง ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 

  มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ 
1. อนุมัติการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ เป็นหน่วยงานประเภทสนับสนุน

ภารกิจและยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ 
2. อนุมัติการปรับโครงสร้างใหม่ตามข้อเสนอการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย

ภายในคณะแพทยศาสตร์ ยกเว้นหน่วยงานย่อยของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ งานบริหาร
เภสัชกิจ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ งานรังสีวินิจฉัย และงานบริหารบุคคลและธุรกรรม และหน่วยงานย่อยของ
คลังเลือดกลาง ได้แก่ งานเตรียมส่วนแยกของเลือด 

3. เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้  
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั ้งงานนิติธรรมและตรวจสอบภายใน              

สังกัดกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ 
3.2 พ ิ จารณาอน ุ ม ั ต ิ ก า รยก เว ้ นหล ั ก เ กณฑ ์ตามข ้ อ  9 แห ่ งข ้ อบ ั ง คั บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งสวนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อย
ของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 กรณีสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

 
4.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการบริหารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ : กรณี การขอเปลี่ยนชื่อ

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ (Agricultural Extension) เป็น สาขาวิชาส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร (Agricultural Extension and Development) 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ได้แบ่งหน่วยงานและ
หน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 556/2561) เพื่อให้เป็นตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน  และหน่วยงานกับหน่วยงาน
ย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2388/2560) 
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เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยแล้ว นั้น  คณะเกษตรศาสตร์จึงเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง            
การบริหารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ : กรณี การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
(Agricultural Extension)  เป ็น  สาขาว ิชาส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาการ เกษตร ( Agricultural Extension and 
Development) ตามหนังสือที ่ อว 66031.2.1/2276 ลงวันที ่ 8 กันยายน 2564 ซึ ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั ้งที ่ 9/2564 เมื ่อวันที ่ 19 สิงหาคม 2564 แล้ว                           
โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. เหตุผลความจ าเปน็ 
เนื ่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื ่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง                 

ในศาสตร์วิชาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสาขาวิชากับ   
ส่วนงาน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับทราบ  

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์สาขาวิชา 
2) เพื่อเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสาขาวิชา 
3) เพื่อเป็นการบริหารการผลิตบัณฑิตในคณะ และการสื่อสารกับส่วนงาน/หน่วยงานต่าง  ๆ 

และอ้างอิงขื่อของสาขาวิชาที่ถูกต้อง 
3. การแบ่งหน่วยงานและหนว่ยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ (ปจัจุบัน) 

คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดโครงสร้างซึ่งด าเนินการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 556/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและ
หน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ (ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561) ดังนี้ 

1) กองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ มีการแบ่งหน่วยงานย่อย เป็น  
1.1) งานบริหารและสื่อสารองค์กร 
1.2) งานการเงินและบัญชี 
1.3) งานพัสดุและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4) งานบริหารการศึกษา 
1.5) งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
1.6) งานบริการวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

2) หน่วยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์  
2.1)  หมวดการเกษตร  ประกอบด้วย (แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น) 
 2.1.1) หมวดสัตวศาสตร ์
 2.1.2) หมวดพืชไร ่
 2.1.3) หมวดวิชาพืชสวน 
 2.1.4) หมวดดินและปุ้ย 
 2.1.5) หมวดประมง 
 2.1.6) หมวดแมลง 
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2.2) ศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง 
2.3) องค์การในก ากับคณะเกษตรศาสตร ์
2.4) อุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตร 
2.5) สถานีทดลองและฝีกอบรมเกษตรกรรม 
2.6) ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3) การบริหารวิชาการ ให้แบ่งเป็นสาขาวิชา ดังนี ้
3.1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3.2) สาขาวิชาพืชไร่ 
3.3) สาขาวิชาพืชสวน 
3.4) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
3.5) สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา 
3.6) สาขาวิชาประมง 
3.7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
3.8)   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
 

 
 

แผนภาพ แสดงโครงสร้างคณะเกษตรศาสตร์ปัจจุบัน 
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4. สรุปการขออนุมัติเปลี่ยนชือ่สาขาวิชา 
4.1 ชื่อสาขาวิชา  

ชื่อปัจจุบนั ชื่อที่เสนอเปลีย่นใหม ่
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชงิระบบ  

(Agricultural Extension) 
สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

(Agricultural Extension and Development) 
 

4.2 รายละเอียดสาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและเกษตรเชงิระบบ 
1) หลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2) จ านวนนักศึกษา 
หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา/ชื่อ
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาใหม่  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 

ระดับปริญญาตรี          
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์

บัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ (ส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร) 

38 46 61 160 185 184 35 34 31 

ระดับบัณฑิตศึกษา          
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

         

- ปกติ 2 6 3 26 38 37 1 1 1 

- โครงการพิเศษ 5 11 3 6 1 1 13 5 5 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
เกษตรเชิงระบบเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- - - 1 1 1 1 1 - 
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ระดับการศึกษา/ชื่อ
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาใหม่  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา

2563 

ปี
การศึกษา

2564 

(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาเกษตรเชิง
ระบบเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

- - - 4 3 3 2 1 1 

 
3) จ านวนบุคลากร  

มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 9 คน ประกอบด้วย ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
รองศาสตราจารย์ จ  านวน 2 คน ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ จ  านวน 2 คน อาจารย์ จ  านวน 3 คน และอาจารย์                          
ชาวต่างประเทศ จ านวน 1 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 3 คน   
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
(Agricultural Extension)  เป ็น  สาขาว ิชาส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาการ เกษตร  (Agricultural Extension and 
Development)  
  มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงการบริหารวิชาการของ                     
คณะเกษตรศาสตร์ : กรณี การขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ (Agricultural 
Extension) เป็น สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Agricultural Extension and Development) 
ตามที่เสนอ 

 
4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และ

การตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
 อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไข
ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงเสนอเพื่อ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน    การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย                  

ธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านธรรมาภิบาล ด้านจริยธรรม และด้านบริหารความเสี ่ยง  ดังนั ้น การก าหนดอ านาจหน้าที ่ของ
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คณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ
ตรวจสอบ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2565 อาจจะมีความซ ้าซ้อนกับคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อ้างถึงได้ 
 มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ โดยมี
ข้อสังเกตประกอบการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป" 
 

4.4  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
  อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 โดยวัตถุประสงค์คือการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ที่
มุ่งเน้นการเปลี่ยนจาก Teaching Paradigm เป็น Learning Paradigm และให้คณะต่าง ๆ จัดท าหลักสูตร ที่เป็น 

Learning Paradigm ได้  
  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ

ปรับปรุงระเบียบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565                  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 จึงขอ
เสนอแนวคิดการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันสังคมที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีบทบาทหลักในการผลิตบัณฑิต
ทรัพยากรบุคคลชั้นสูงให้กับประเทศแต่สถาบันจะมีคุณภาพมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
สังคมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละสถาบัน โดยภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ คือ 
การจัดการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งการบริหารงานให้ครบถ้วนตามภารกิจทั้ง 4 ประการนั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษา ดังนั้น สัมฤทธิผลของมหาวิทยาลัยจึงวัดได้จากบัณฑิตซึ่งเป็น
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้ปรับปรุง เมื่อปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตร
มากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ระเบียบกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....(ร่าง) 
กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่และให้มีความทันสมัยเอื้อต่อการปฏิบัติ 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) สู่ กระบวนทัศน์ใหม่ 
(New Paradigm) 

1.2 น าแนวปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาบรรจุไว้ในระเบียบฉบับใหม่เพื่อให้มี
ความกระชับและชัดเจนย่ิงขึ้น 

3. การด าเนินการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีประกอบด้วยผู ้แทนของผู ้บริหาร ผู ้แทนจาก 3 สาขาวิชา โดยมีส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ                         
เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 18 มกราคม 2565  

4. แผนการด าเนินงาน 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรม/ขั้นตอน 2564 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงระเบียบ /    

2 ประชุมกรรมการฯ  /   

3 เสนอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 /   

4 สรุปผลการประชุมและแก้ไข  /   

5 เสนอสภามหาวิทยาลัย   /  

6 ประกาศใช้ข้อบังคับฯ    / 

  ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565  
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อ 31.1 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ใน                  
ภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าสองครั้ง....การวัดผลดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับอาจารย์ผู้สอนมากจนเกินไป 
ดังนั้น ควรปรับเป็น “ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง”  

2. ในข้อ 33.6 “วิธีการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร” ควรปรับเพิ่มเติม “รายวิชา”  เข้าไปด้วย 
3. ข้อ 48 และ 49 ก าหนดบทลงโทษ นักศึกษาที่กระท าผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัย และโทษ

ทางวิชาการ ควรพิจารณาว่าการได้รับโทษทั้งสองแบบพร้อมกันมีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษต่าง ๆ 
ควรมีมาตรฐานเดียวกัน  

ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ดังนี้ 
1. การว ัดผลตามข ้อ 31.1 เป ็นการว ัดแบบ  Formative assessment และ Summative 

assessment ซึ ่งการประเมินผลดังกล่าวต้องมี Feedback ด้วย ดังนั ้น การวัดผลส าหรับรายวิชาที ่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ จึงควรไม่น้อยกว่าสองครั้ง  
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2. วัตถุประสงค์ในการลงโทษนักศึกษา เพื่อให้ผู ้กระท าผิดส านึกผิด การระบุการลดโทษไว้ใน
ระเบียบฯ อย่างชัดเจน อาจจะเป็นช่องทางให้ผู้กระท าผิดน าไปเป็นข้อแก้ต่างให้ตนเองเพื่อให้ได้รับโทษที่น้อยลง โดย
ที่ยังไม่ส านึกผิดต่อสิ่งที่ได้กระท า ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ควรพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงความคิดของผู้กระท าผิด เช่น กรณีผู้กระท าผิดยอมรับสารภาพอาจจะลดโทษให้ และไม่ระบุความผิด              
ไว้ใน Transcript เป็นต้น  

ทั้งนี ้ การฝ่าผืนระเบียบ และการทุจริต มีลักษณะการกระท าผิดที่แตกต่างกัน แต่การปฏิบัติ                
ที่ผ่านมามีการสอบสวน และลงโทษ กรณี การฝ่าฝืนระเบียบ และการทุจริต ให้ได้รับบทลงโทษเช่นเดียวกัน ดังนั้น                    
จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ช่วยตรวจสอบกรณีดังกล่าวต่อไปด้วย 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้แก้ไข ดังนี้ 
ข้อ 33.6 แก้ไขข้อความจากเดิม “วิธีการอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร” เป็น “วิธีการอื่น ๆ  

ตามที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตร” และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และให้ด าเนินการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น             

ที่ 4842/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ นั้น เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 

2085/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น เพื่อให้การ

ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อ 5 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั ้งและถอดถอนผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับพนักงาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ก.พ.ว. ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นประธาน

กรรมการ 

(2)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยคัดสรรจากบัญชี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และครอบคลุมส่วนงานหรือสาขาวิชาที่มีการจัดเรียนสอนในมหาวิทยาลัย 

จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
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กรรมการตามข้อ 5 (2) ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้มีวาระคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังและอาจได้รับการ
แต่งต้ังใหม่ได้อีก 

ประกอบกับข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งก าหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ไว้ในข้อ 3.2 ความว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน ซึ่งต้องไม่ใช่
บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษา” นั้น 

ดังนั ้น เพื ่อด าเนินการให้ได้มาซึ ่งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ 5 (2)                      
ของข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่คัดสรรจากรายชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ                      
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน 9 คน ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย ริ้วตระกูล  เป็นกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิสุทธิ์ ใบไม้  เป็นกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  เป็นกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมจิต หนุเจริญกุล  เป็นกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา จันทร์ฉาย  เป็นกรรมการ 
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ บุนนาค  เป็นกรรมการ 
7. ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  เป็นกรรมการ 
8. ศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย  เป็นกรรมการ 
9. ศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์  เป็นกรรมการ 

รายละเอียดประวัตผิู้ทรงคุณวุฒดิังกล่าว ปรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งต้ังผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแตง่ตั้งเป็น

กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ ดงันี ้
1.  ศาสตราจารย์เกียรตคิุณวิชัย ริ้วตระกลู  เป็นกรรมการ 
2.  ศาสตราจารย์เกียรตคิุณวิสุทธิ์ ใบไม้  เป็นกรรมการ 
3.  ศาสตราจารย์เกียรตคิุณพีระศักด์ิ ศรีนิเวศน ์ เป็นกรรมการ 
4.  ศาสตราจารย์เกียรตคิุณสมจิต หนุเจรญิกุล เป็นกรรมการ 
5.  ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา จันทร์ฉาย  เป็นกรรมการ 
6.  ศาสตราจารย์กิตติคุณปยินาถ บุนนาค  เป็นกรรมการ 
7.  ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ ์  เป็นกรรมการ 
8.  ศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย  เป็นกรรมการ 
9.  ศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศริิบรรณพิทักษ ์  เป็นกรรมการ 
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4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
1691/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัย จ านวน 4 ชุด ในการนี้ คณะกรรมการ
บริหารจริยธรรมการวิจัย ประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อทดแทนกรรมการประจ าที่เกษียณอายุราชการ กรรมการที่
กลับเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อ กรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยสมทบ 
(เพิ่มเติม) เนื่องจากต้องการกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับทราบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งต้ังต่อไป ดังนี ้

 คณะกรรมการประจ าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แทนต าแหน่งที่ว่าง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ วัฒนนามกุล   

กรรมการประจ าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 
2. รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร 

กรรมการประจ าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 
3. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 

กรรมการประจ าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 
 คณะกรรมการสมทบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพิ่มเติม (กรรมการสมทบบุคคล
ภายใน และกรรมการสมทบบุคคลภายนอก) 

1. ศาสตราจารย์ผกากรอง ลุมพิกานนท์  กรรมการสมทบ/สังกัดคณะแพทยศาสตร ์
2. รองศาสตราจารย์สุรพล วีระศิริ  กรรมการสมทบ/สังกัดคณะแพทยศาสตร ์
3. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เอมอิ่มธรรม กรรมการสมทบ/สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร กรรมการสมทบ/สังกัดคณะศึกษาศาสตร ์
5. ศาสตราจารย์กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
6. ศาสตราจารย์อรุณี เจตศรีสุภาพ กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
7. รองศาสตราจารย์พูนศรี รังสีขจ ี กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
8. รองศาสตราจารย์พูลสุข ศิริพูล  กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูล วัฒนนามกุล กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
10. รองศาสตราจารย์เสาวคนธ์ วีระศิร ิ กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
11. รองศาสตราจารย์เพชรไสว ลิ้มตระกูล กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
12. รองศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
13. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินทร์ม่วง กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ ศรีหล้า กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 24 มกราคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ภัยหลีกลี้ กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 
16. นายสันติ กรัณยไพบูลย ์  กรรมการสมทบ/บุคคลภายนอก 

 ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัตปิรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามที่เสนอ                

ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 อธิการบดี เสนอต่อที ่ประชุมว่า  ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที ่ 3149/2561 ลงวันที่                           

16 พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
9 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดั งนั้น เพื่อให้การด าเนินการสรรหา
คณบดีเป็นไปตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 จึงเห็นควรเสนอ 
การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ รับทราบก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
5.2 แนวทางและปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดในปฏิทินการจัดท า

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี นั้น  เพื่อให้ส่วนงาน
หน่วยงานที่ต้องการทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมงบประมาณในโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในกรอบทิศทาง
เดียวกัน จึงขอให้ส่วนงาน หน่วยงาน ด าเนินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ตามหลักการและแนวทางดังนี้ 

1. หลักการทั่วไป 
การจัดท างบประมาณต้องด าเนินการตามนโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 โดยจัดท างบประมาณแบบสมดุล มุ่งเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนการรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของรัฐ 

2. แนวทางการการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี  
2.1  รายรับ 

2.1.1 เป็นรายรับจากโครงการ/กิจกรรมใหม่ที ่ยังไม่มีการตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ชี้แจงรายละเอียดของที่มาของโครงการ/กิจกรรม 

2.1.2 เป็นรายรับจากโครงการ/กิจกรรมเดิมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ โดย
ต้องแสดงประมาณการและรายรับจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 พร้อมชี้แจงรายละเอียดการ
ค านวณรายรับที่เพ่ิมขึ้นและรายรับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 24 มกราคม 2565 
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2.1.3 รายรับจากเงินทุนส ารองสะสม ต้องแสดงสถานะของเงินทุนส ารองสะสม ณ มกราคม 
2565 โดยให้ชี ้แจงความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณจากเงินทุนส ารองสะสมและชี้แจงสาเหตุที ่ไม่สามารถใช้
งบประมาณปกติได้ ทั้งนีค้วรน าไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุนหรืองบลงทุน 

2.2  รายจ่าย 
2.2.1 รายจ่ายโครงการ/กิจกรรมเดิม ต้องแสดงงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรร ผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ พร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม  
2.2.2 รายจ่ายโครงการ/กิจกรรมใหม่ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

ไม่สามารถชะลอหรือรอตั้งงบประมาณในปีถัดไปได้ และเป็นโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย 

2.2.3 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไขที่กองคลังก าหนด 

2.2.4 กรณีงบลงทุน ต้องแสดงความพร้อมในการด าเนินการ เช่น แบบก่อสร้าง ประมาณ
การราคากลาง งวดงานการก่อสร้าง คุณลักษณะ รายละเอียดแต่ละรายการ และมีแผนการด าเนินการที่ชัดเจนมี
ก าหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอนและกิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 มกราคม 2565 (1) ปรับปรุงปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลาง
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิการบดี 
(2) แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(3) แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ให้แก่ ส่วนงาน/หน่วยงาน ด าเนินการ 

กองยุทธศาสตร ์

2 มกราคม –  11 กุมภาพันธ์ 
2565 

(1) ส่วนงานสังกัดส านักงานอธิการบดี (รวมฝ่ายต่าง ๆ ) 
และส่วนงานที่ขอใช้งบประมาณของส านักงานอธิการบดี 
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Google Drive  
(2 )  ส ่ วนงาน/หน ่วยงาน จ ัดท  าและส ่ งค  าขอตั้ ง
งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Google Drive 

ส่วนงานสังกดั
ส านักงานอธกิารบดี/

ฝ่ายต่าง ๆ  
 
 

ส่วนงาน/หนว่ยงาน 
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอนและกิจกรรม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 วิเคราะห์ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

กองยุทธศาสตร ์

4 14 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองยุทธศาสตร ์

5 8 เมษายน 2565 ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติค าขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

กองยุทธศาสตร ์

6 1 – 8 เมษายน 2565 บันทึกการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบKKUFMIS 

กองยุทธศาสตร ์

7 4 - 8 เมษายน 2565 จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี 
ประจ  าป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส ่งให ้ส ่วนงาน/
หน่วยงาน 

กองยุทธศาสตร ์

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบแนวทางและปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  มต ิที่ประชุมรบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
  -ไม่มี- 

 
ปิดประชุม เวลา 12.25 นาฬิกา   
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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