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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 ในวันจันทร์ ที ่14 มีนาคม 2565 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2565 

เมื่อวันจันทร ์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 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. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   กรรมการ 
8. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์     กรรมการ 
9. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดวีิทยาลัยนานาชาต ิ    กรรมการ 
10. รศ.ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
11. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
12. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
14. ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
15. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
16. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
17. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
18. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
19. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   กรรมการ 
20. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
21. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
22. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.วรานุช ปิติพัฒน ์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์    กรรมการ  
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24. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
25. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
26. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
27. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
28. รศ.ศรีประจักร์ ครองสุข รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
29. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
30. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
31. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์     กรรมการ 
32. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
33. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
34. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
35. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์   รักษาการแทนคณะบดีสาธารณสุขศาสตร ์   กรรมการ  
36. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวนิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
37. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
38. รศ.ล าปาง แม่นมาตย ์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   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 ์
3. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 
2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
4. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย  รักษาการแทนผู้อ านวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.25 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565                   
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หน้า 17  บรรทัดที่ 7 แก้ไขค าว่า “คณบดีคณะทันแพทยศาสตร์” 

เป็น “คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์” 
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การก าหนดขนาดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
444/2562) เรื่อง การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต 
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลางสังกัดส านักงานอธิการบดี              
เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562 โดยใช้ตามเกณฑ์จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร 
และจ านวนงบประมาณ ซึ่งก าหนดให้คณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 และตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติ
ให้จัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1793/2564) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่             
15 ตุลาคม 2564 ซึ่งแยกออกจากคณะวิทยาศาสตร์ และมีผลท าให้ข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป นั้น ในการนี้ เพื่อให้การก าหนดขนาดของ
คณะวิทยาศาสตร์สอดคล้องตามเกณฑ์จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณ และข้อ 7                       
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งบริหาร และเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562  ซึ่งก าหนดไว้ว่า “การก าหนดกลุ่มตามข้อ 5.2 (3) (4) (11)                   
ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” จึงขอเสนอข้อมูลประกอบการก าหนด
ขนาดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
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1. หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของส่วนงาน 
เกณฑ์จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณ ซึ่งส่วนงานต้องมีลักษณะตาม

เกณฑ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 2 ใน 3 ข้อ ดงันี ้

ขนาด จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนบุคลากร (คน) 
จ านวนงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
S ≤1,000 ≤250 ≤100 
M 1,001-2,000 251-400 101-300 
L 2,001-3,000 401-600 301-600 
XL >3,000 >600 >600 

  
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะวิทยาศาสตร ์

ตาราง สรุปจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 - 2564 
ระดับการศึกษา 2561 2562 2563 2564 

(หลังแยกวิทยาลัยการคอมฯ) 
ระดับปริญญาตรี          3,903         3,938         3,839  2,416 
ระดับปริญญาโท           366            305            254  219 
ระดับปริญญาเอก            310            297            263  217 

รวม         4,579       4,540       4,356                          2,852 
 

ตาราง แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

ประเภทบุคลการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
2565 

(หลังแยกวิทยาลัยการคอมฯ) 

ข้าราชการ 30 27 27 24 
พนักงานมหาวิทยาลัย 285 292 304 253 
พนักงานราชการ 1  -  -  - 
ลูกจ้างประจ า 15 5 3 3 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  45 33 32 24 

รวมทั้งหมด 376 357 366 304 
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ตาราง แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

    
(หลังแยกวิทยาลัย 

การคอมฯ) 
(หลังแยกวิทยาลัย 

การคอมฯ) 
งบประมาณเงินอุดหนุน
จากรัฐ 

35,763,900 39,943,400 33,775,900 13,847,800 

งบประมาณเงินรายได้ 305,276,300 236,861,500 152,531,400 154,063,100 
รวม 341,040,200 276,804,900 186,307,300 167,910,900 

หมายเหตุ ที่มาของข้อมูลจากสถิติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

3. ผลการวิเคราะห์ก าหนดขนาดของคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีของคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีการก าหนดขนาด 

จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณ ดังน้ี 
ขนาดของวิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ 

จ านวนนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

(คน) 

จ านวนบุคลากร  
(คน) 

จ านวนงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(บาท) 
M 2,852 304 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2565 เท่ากับ 167,910,900 บาท 
 
อธิการบดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การก าหนดขนาดดังกล่าว จะประกาศใช้หลังจากการสรรหาคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี ้
1. การก าหนดขนาดคณะวิทยาศาสตร์ เป็น กลุ่มที่ 2 (ขนาด M) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
วิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลางสังกัดส านักงาน
อธิการบดี เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562  

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การก าหนดกลุ่มของส่วนงานฯ  เพื่อประกอบการก าหนด
ค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดขนาดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มที่ 2 
(ขนาด M) เพื่อประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
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4.2 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร) 

  อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ 185/2563 ลงวันที ่ 8 มกราคม 2563 ค าสั ่งที่ 
4840/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และค าสั่งที่ 9577/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องตามข้อ 7.1 (2) และ ข้อ 7.2 (1) แห่งบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้ กองกฎหมาย จึงเสนอข้อมูลรายชื่อ และประวัติโดยสังเขปของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
หรือเอกชน จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.อ.พ.ร. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  

5. นายปรีชา นิศารัตน์    เป็นกรรมการ 
6. นางชุติมา หาญเผชิญ   เป็นกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร เป็นกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์อ านวย ค าตื้อ เป็นกรรมการ 
9. นายราชยั อัศเวศน์   เป็นกรรมการ 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมอาจจะเสนอบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร 
 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร) ดังนี้ 

1. นายปรีชา นิศารัตน์   เป็นกรรมการ 
2. นางชุติมา หาญเผชิญ  เป็นกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สุชาติ อารีมิตร เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์อ านวย ค าตื้อ เป็นกรรมการ 
5. นายราชัย อัศเวศน์  เป็นกรรมการ 

 
4.3 การเสนอเรื่องการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยการเสนอเรื่องการขอพระราชทาน

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตามระเบียบ ว่าด้วย การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอช่ือผู้ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ไปยังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนเดือนเมษายน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ว ย การประชุมและ             
การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 วรรคสอง ระบุว่าความในวรรคหนึ่งไม่ใช้กับกรณีที่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยตรง....  ประกอบกับเรื่องดังกล่าว เสนอโดย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีลับ และมีกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร อาจจะเกิดกรณี Conflict of Interest 
เนื่องจากคณะต่าง ๆ เป็นผู้เสนอขอ อีกทั้งการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด              
ความรวดเร็วในการเสนอพิจารณา และน าส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตามก าหนด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา           
มีมติให้การเสนอเรื่องการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยตรง 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการด าเนินการในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพิจารณา
กลั่นกรองโดยละเอียดรอบคอบ ประกอบกับกรรมการบริหารฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยจึงมีมติให้
การเสนอเรื่องการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยตรง  

 
4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามที ่มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบาย

ปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Transformation) ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขีดความสามารถและรองรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 น้ัน ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะท างานตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6989/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพื่อท าหน้าที่ในการ
ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล และการก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่
หลากหลาย ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือน ซึ่งการยกร่างข้อบังคับดั งกล่าว ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
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14 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 ในวันจันทร์ ที ่14 มีนาคม 2565 

 

 
 ในการนี้ จึงเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....               

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ข้อ 10 ควรก าหนดประเภทบริหารเพิ่มเติมด้วย  
2. ข้อ 13.4 “การต่างประเทศ ( Internationalization)” ควรแก้ไขเป็น “การต่างประเทศ                        

(International Affairs)”  
3. ข้อ 30 บรรทัดที ่ 3 ควรตัดข้อความ “แต่อยู ่ในระหว่างที ่ไม่ได้ปฏิบัติงานที ่ต้นสังกัดหลัก                  

(on leave)” ออก เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 
4. ข้อ 39 ระบุว่าต าแหน่งอธิการบดีให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุนั้น เนื่องจาก

มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดไว้ว่า ต าแหน่ง
อธิการบดีจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย ... ดังนั้น 
ข ้อความตามท ี ่ ก  าหนดในข ้อ  39 จะข ัดแย ้ งก ับมาตรา 33 แห ่ งพระราชบ ัญญ ัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ขอให้ตรวจสอบด้วย 

5. ข้อ 56 การก าหนดวรรค ที่ได้น าเสนอในที่ประชุม อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องตาม 
(ร่าง) ข้อบังคับฯ  

6. ข้อ 57 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นควรแก้ไขข้อความ “ให้พนักงาน....ตามข้อบังคับนี้” เป็น 
“ให้พนักงาน....ใหเ้ป็นไปตามความต้องการของส่วนงานโดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย”  

7. ข้อ 58  บรรทัดที่ 3 ให้ตัดข้อความ “จนกว่า ก.บ.ม. จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่” ออก 

8. ข้อ 61 ควรปรับให้อยู่ในหมวดอื่น เนื่องจากการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง  และ
พนักงานวิสาหกิจ เป็นหลักการทั่วไป  
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ                  
ที ่ประชุมเพื ่อปรับปรุงแก้ไข และเมื ่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... และด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

- หลักเกณฑ์การด าเนินการและการขออนุมัติจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษา

หลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สอดคล้องตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษา
หลักสูตรมากกว่าหนึ ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท                   
2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548  

ข้อ 5 หลักสูตรที่จะน ามาจัดการศึกษาแบบควบ 2 ปริญญา ต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอน
แยกเป็นสองหลักสูตร 

ข้อ 6 สถาบันที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ต้องก าหนดวิชาเฉพาะและ
วิชาแกนที่จะใช้ร่วมกันระหว่างสองหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งจ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

ข้อ 7 ผู้ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร ซึ่งอาจเป็น
แผนการศึกษาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 

ข้อ 8 ผู้ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งสองกรณี
ที่มีรายวิชาใช้ร่วมกัน ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่าน้ันจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี               
2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552  

ข้อ 5 หลักสูตรที่จะน ามาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องเป็นหลักสูตรที่
สถาบันเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร 

ข้อ 6 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องก าหนดวิชาที่
สามารถเรียกรวมกันได้ และวิชาเฉพาะที่ต้องการให้ศึกษาจากทั้งสองหลักสูตรให้ชัดเจนทั้งจ านวนวิชาและจ านวน
หน่วยกติ 

ข้อ 7 ผู้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรซึ่งอาจเป็น
แผนการศึกษาที่ศึกษาต่อเนื่องกันอย่างครบถ้วน 

ในการนี้ จึงจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การด าเนินการและการขอ
อนุมัติจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียม
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การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
เพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมมขี้อสังเกต ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การด าเนินการ และการขออนุมัติ                   

จัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 
- ข้อ 3 ควรระบุรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน โดยอาจจะเพิ่มข้อความ

ต่อท้ายว่า “โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
- ข้อ 9 เพื ่อให้มีความยืดหยุ ่นในการก าหนดระยะเวลาการศึกษา ควรแก้ไขข้อความ 

“ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที ่ก าหนดไว้ในระเบียบ. ...” เป็น 
“ระยะเวลาการศึกษาสูงสุดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ....” 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่า
หนึ่งปริญญา 

- ที่ประชุมได้สอบถามหลักการหรือวิธีการคิดอัตราต่อหน่วยกิตของกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 1 หลักการก าหนดค่าธรรมเนียม อาจเพิ่มเติมว่าเป็นการค านวณ
เพื่อก าหนดเพดานอัตราต่อหน่วยกิต  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในตาราง 

- บัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว ไม่ปรากฎข้อมูลของคณะนิติศาสตร์ จึงขอให้ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบด้วย 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การคิดอัตราต่อหน่วย
กิตการจัดการเรียนการสอนตามประกาศดังกล่าว โดยการคิดค่าเฉลี่ยจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาค
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ ข้อมูลการค านวณอัตราต่อหน่วยกิตของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจจะ
มีความคลาดเคลื่อน จึงขอรับไปตรวจสอบข้อมูล และปรับแก้ไขอัตราใหม่ต่อไป 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์การด าเนินการและการขออนุมัติจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ รับข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.6 อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

ขอน าเสนอข้อมูลอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี ้
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 อัตลักษณ์ (identity) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จัก
หรือจ าได ้
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ค าว่า “ใฝ่รู้ สู้งาน” 
เป็นค าที่ไม่ทันสมัย และยังไม่สอดคล้องตามเป้าหมายของคณะต่าง ๆ เท่าที่ควร มหาวิทยาลัยควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การตลาดช่วยพิจารณาการใช้ค าที่เหมาะสม  
 อธิการดี เสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การพิจารณาอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สอดคล้อง และสะท้อนอัตลักษณ์ของนักศึกษาไปสู่สังคมได้อย่างชัดเจน ขอให้แต่ละคณะพิจารณาอัตลักษณ์นักศึกษา
ของคณะตนเอง และส่งข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวบรวม วิเคราะห์ท าการส ารวจ และสรุป
ข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่ละคณะพิจารณาอัตลักษณ์นักศึกษาของคณะตนเอง และ
ส่งให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวบรวม วิเคราะห์  ท าการส ารวจและ สรุปข้อมูลน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
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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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