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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 ในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 5/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

3. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

4. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

5. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

6. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

8. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

9. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

10. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

11. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

12. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

13. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

14. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

15. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

16. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

17. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

19. ผศ.อมรรัตน จําเนียรทรง รองคณบดีฝายบริหารและยุทธศาสตร   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย     

20. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

22. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

23. ผศ.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    
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24. รศ.ศรปีระจักร ครองสุข รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 

25. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

26. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

28. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

29. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

30. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

32. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

33. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

34. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

35. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

36. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

37. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

40. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    กรรมการ 

แทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

3. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 แสดงความยินดีกับสวนงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวน 2 สวนงาน ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไดแก 1) คณะทันตแพทยศาสตร ไดรับรางวัลการบริหาร

สูความเปนเลิศท่ีมีความโดดเดนดานบุคลากร (TQC Plus : People) และ 2) คณะแพทยศาสตร ไดรับรางวัล

การบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) ซ่ึงเปนรางวัลตามเกณฑคุณภาพแหงชาติ และเปนรางวัลท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน

มีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง และถือวาเปนสวนงานท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงท่ีไดนําแนวทางการนํา

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการ

ดําเนินการเพ่ือใหไดรับรางวัลดังกลาว ดังนี้ 

คณะแพทยศาสตร ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตชวงป 2552 – 2553 โดยเขารวม Leadership 

Project ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงมีคณะแพทยศาสตรจากสถาบันอ่ืนเขารวม 

Leadership Project ดวย รวมเปน 7 สถาบนั ตอมาเม่ือป 2557 ไดเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สูความเปนเลิศ (EdPEx200) แตยังไมผานเกณฑ และไดผานเกณฑ EdPEx200 ในป 2558 จากนั้นป 2561 

ไดเขารวม EdPEx300 และผานเกณฑการประเมินดวยคะแนน 349 คะแนน และไดรับรางวัลการบริหาร

สูความเปนเลิศ (TQC) ในป 2564 

คณะทันตแพทยศาสตร เม่ือป 2557 ไดเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

ความเปนเลิศ (EdPEx200) แตยังไมผานเกณฑ ตอมาเม่ือชวงป 2559 – 2560 ไดเขารวม EdPEx200 อีกครั้ง 

และไดผานเกณฑ EdPEx200 ในป 2560 จากนั้นมีการขับเคลื่อนมาอยางเขมขนโดยตลอด และเม่ือป 2563 

ไดเขารวม EdPEx300 และผานเกณฑการประเมิน และในป 2564 ไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศท่ีมี

ความโดดเดน ดานบุคลากร (TQC Plus : People)  

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอขอบคุณท้ัง 2 สวนงานท่ีไดพัฒนาคุณภาพ 

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ซ่ึงเปนเกณฑการตกลงรวมกันท่ีจะใชใน

การบริหารองคกรสูความเปนเลิศ ดวยความทุมเทของผูนําองคกร นําพาบุคลากรดําเนินการ จนประสบความสําเร็จ 

ในการนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอใหท้ัง 2 สวนงานมีความกาวหนาและ

รักษาคุณภาพไวใหดียิ่งข้ึนตอไป ในโอกาสนี้ ขอมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกสวนงานท่ีไดรับรางวัลท่ีไดรับ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2564 ดังนี้ 

1. คณะทันตแพทยศาสตร ไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศท่ีมีความโดดเดน 

ดานบุคลากร (TQC Plus : People) 

2. คณะแพทยศาสตร ไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) 

ประธานกรรมการ ขอใหคณบดีคณะแพทยศาสตรและคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

ไดถายทอดประสบการณเก่ียวกับการขับเคลื่อนจนไดรับรางวัลดังกลาว 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ขอใหกําลังใจทุกทานในการนํา

มาตรฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการท้ัง EdPEx หรือ TQC มาใช ซ่ึงเปนการนําเกณฑตาง ๆ มาดําเนินการให

เกิดขึ้นจริง ซึ่งคณะแพทยศาสตรไดเริ่มดําเนินการมาอยางยาวนานและมีการสานตอเรื่อยมา และดวย

คณะแพทยศาสตรเปนหนวยงานสาธารณสุขเมื่อประสบสถานการณโควิด – 19 ทําให Outcome ของ

คณะแพทยศาสตรลดลงในบางสวน โดยผู ประเมินไดใหความเห ็นวาไมเห ็นถึงความกาวหนาหรือ 
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Outcome ท่ีเติบโตข้ึน และมีตัวชี้วัดหลายตัวท่ีไมเติบโต ซ่ึงถือวาเปนขอจํากัดในชวงสถานการณโควิด – 19 

และเดิมคณะแพทยศาสตรไดตั้งเปาหมายรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศท่ีมีความโดดเดนดานนวัตกรรม 

(TQC Plus: Innovation) แตก็ยังไมผานเกณฑการประเมิน ในโอกาสนี้ ขอใหกําลังใจทุกทานและยินดี

แลกเปลีย่นเรียนรูแนวทางท่ีผานมาวาเปนอยางไร และขอขอบคุณทุกทานท่ีรวมแสดงความยินดีดวย 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชมุวา ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัท่ี

รวมแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผศ.ธรา ธรรมโรจน 

ผศ.เสาวลักษณ สุขประเสริฐ น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย และทีมงาน ท่ีชวยใหการสนับสนุนและคําแนะนํามาโดยตลอด 

ซ่ึงคณะทันตแพทยศาสตรไดเรียนรูอยางมีความสุข โดยนําเกณฑ EdPEx มาใช เพ่ือพัฒนาองคกรโดยมุงเนน

การทํางานอยางมีความสขุ การสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดดีและมีความผกูพัน 

โดยสิ่งท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งคือในชวง EdPEx200 ไดประโยชนในเรื่องการสื่อสาร การเรียนรูซ่ึงกันและกัน

ในความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และสิ่งท่ีไดพัฒนาตนเองคือคณะทันตแพทยศาสตรไดคนพบสมรรถนะหลักที่

โดนเดนขององคกร (Core Competency) ของตนเอง คือ การทํางานแบบสหสาขาวิชา โดยไดรวมกับคณะแพทยศาสตร 

และคณะอ่ืน ๆ ในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ท้ังนี้ ขอบคุณคณะแพทยศาสตรท่ีไดเปนผูใหคําแนะนํา

และใหความรวมมือมาโดยตลอด และขอบคุณอธิการบดีและผูบริหารทุกทานท่ีใหการสนับสนุนในทุก ๆ ดาน 

เปนรางวัลท่ีบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตรมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และปรบมือแสดงความยินดี 

 

1.2 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี  

2 มีนาคม 2565 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2565 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ดวยสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดใหความเห็นวาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีจุดเดนในเรื่องความรูและทักษะดาน Hard Skill แตยังมีจุดออนดาน Soft Skill เชน การสื่อสาร การนําเสนอ

ตาง ๆ เปนตน ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรเรงสงเสริมและควรมีวิชาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวดวย ในการนี้ มหาวิทยาลัย 

จึงมีความเห็นวา การสื่อสารเปนสวนหนึ่งของการทํางานซ่ึงตองใชทักษะดาน Soft Skill ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนใหญ

ยังไมมีการสอนในเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะเพราะกระบวนการเรียนการสอนเนนการบรรยาย การปฏิบัติใน

หองปฏิบัติการ การสอบ และรับปริญญา นักศึกษาท่ีจะไดทักษะดาน Soft Skill สวนใหญจะเปนกิจกรรมเสริม

หลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular) หากมหาวิทยาลัยจะนําเขามาไวในหลักสูตรอาจ

สอดแทรกในวิชาโดยเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก Teaching เปน Learning Paradigm จึงขอให

คณบดีทุกทานพิจารณาสอดแทรกการเสริมทักษะในเรื่องดังกลาวไวในกระบวนการเรียนการสอนจาก 

Teaching เปน Learning Paradigm เพ่ือท่ีจะทําใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะดาน Soft Skill  

2. สภามหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 ในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ฉบับปรับปรุงแกไข ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว ดังนั้น การตรวจสอบภายใน

จะไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี แตจะอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยขอนแกนตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลงั ฯ 

3. สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นายวิทยา อมรกิจบํารุง 

ตําแหนงศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

ผูสมควรไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2565 ซ่ึงบุคคลดังกลาวเปนบุคคลท่ีอยู

เบื้องหลงัความสําเร็จโครงการแบตเตอรรี่วัสดุนาโนของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกท้ังยังเปนบุคคลท่ีมีความเสียสละ

เพ่ือประโยชนสวนรวม จึงเปนผูสมควรไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 4/2565 

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขหนา 18 บรรทัดท่ี 17 - 19 แกไขขอความ

จากเดิม “...มีมติใหแตละคณะวิเคราะหความตองการการใชบัณฑิตเพ่ือกาหนด 17 อัตลักษณนักศึกษา 

และสงใหฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ รวบรวม วิเคราะห ทําการสํารวจและสรุปขอมูล

นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง” เปน “... มีมติให

แตละคณะพิจารณาอัตลักษณนักศึกษาของคณะตนเองและสงใหฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

รวบรวม วิเคราะห ทําการสํารวจและสรุปขอมูลนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง” 

และหลังจากแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระ

ธาตพุนมทองคํา ประเภทผูแทนคณบดี ประจําป พ.ศ. 2565 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการแตงตั้ง

กรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2565 

เปนไปตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุ

พนมทองคํา พ.ศ. 2560  ซ่ึงไดกําหนดไว ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 ในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ขอ 11 ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ท่ีสภามหาวิทยาลยั

แตงตั้ง โดยมีองคประกอบ หนาท่ีอํานาจ และวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้ 
11.1 องคประกอบ 

11.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน

คณะกรรมการ 
11.1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

เปนกรรมการ 

11.1.3 อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 
11.1.4 ผูแทนคณบดี จํานวน 3 คน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเสนอ 

เปนกรรมการ 

11.1.5 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ  
ท้ังนี้ อาจตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม 

ในการนี้ ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือก

กรรมการประเภทผูแทนคณบดี ตามขอ 11.1.4 จํานวน 3 คน เพ่ือรวมเปนกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและเลือกบุคคลดังตอไปนี้รวมเปน
กรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประเภทผูแทนคณบดี 
ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี ้

1. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

 
4.2 1) AUN-QA implementation: การกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ 2) การดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุน SDGs 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีคณบดีไดมีการประชุมพูดคุยกัน 
(Dean Forum #2) ณ โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2565 ตั้งแตเวลา 10.00 - 15.00 น. 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพบปะพูดคุยรวมกัน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการบางประเด็นรวมกัน 

โดยมีคณบดี/ผูอํานวยการ เขารวมกิจกรรมจํานวน 18 ทาน ประเด็นสําคัญท่ีนํามาหารือในกิจกรรมครั้งนี้ 
ประกอบดวย 

1. ประกาศกระทรวง ป 2565 เชน มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑหลักสูตรใหม ฯลฯ 

ประเด็นเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาของ มข. 
2. การจัดการศึกษา แบบ Sandbox 
3. Continuing Ed./LLL ความรวมมือระหวางคณะ กับ สํานักบริการวิชาการ 

4. AUN-QA implementation เกณฑการกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของ มข. 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ เม่ือมีการนํา AUN QA at Program Level มาใช 

5. SDGs 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 ในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

โดยในประเด็นหารือดังกลาว ท่ีประชุมไดมีความเห็นวาควรมีการนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณา ในประเด็นดังตอไปนี ้

1. AUN-QA implementation: การกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เนื่องจากในปการศึกษา 2564 จะมีหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร และ คณะเกษตรศาสตร 

รวม 38 หลักสูตร จะเริ่มใชเกณฑ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และในปการศึกษา 2565 

จะมีหลักสูตรของทุกคณะอีก 36 หลักสูตร เริ่มใชเกณฑ AUN-QA รวมเปน 74 หลักสูตร เนื่องจากเกณฑ 

AUN-QA ใหความสําคัญกับการออกแบบหลักสูตรท่ีเปน OBE ดังนั้น การวางแนวทางใหหลักสูตรท่ีเหลือของ 

มหาวิทยาลยั เกือบ 150 หลักสูตร ท่ีจะกําลังเขาสูรอบการปรับปรุงหลกัสตูรในป 2565 เริ่มตนไดอยางถูกตอง 

รวมท้ังการรองรับ Regulations ตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนไป มีประเด็นท่ีตองดําเนินการ เชน การกําหนดปรัชญาการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบัน เปนสวนหนึ่งของ

เกณฑ AUN-QA จึงมีขอเสนอแนะจากท่ีประชุมวา ขอใหมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการกําหนดปรัชญา

ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน เพ่ือหลักสูตรจะไดถายทอดไปสูการจัดการศึกษา โดยมีตัวอยาง

ของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ประธานกรรมการมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา มอบหมายใหรองอธิการบดี

ฝายการศึกษาและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบหลัก และรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปน

ผูรับผิดชอบรวม โดยทํางานรวมกับคณบดีทุกคณะหรือ Dean Forum เพ่ือกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนวาจะกําหนดอยางไรท่ีจะสอดคลองกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมี 3 กลุมสาขาวิชา อาจจะมีกระบวนการหรือเปาหมายแตกตางกัน 

เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวใหเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการศึกษาและ

บริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดําเนินการกําหนดปรัชญาการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับคณบดีทุกคณะ และเม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวใหเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในโอกาสตอไป 

 

2. การดําเนินโครงการ เพ่ือสนับสนุน SDGs 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอเรื่องการขับเคลื่อน SDGs โดยนําเสนอแนวความคิดของการสราง 

Platform ของ Social Enterprise ไปแลวนั้น บัดนี้ จึงขอนําเสนอความกาวหนาโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

โครงการ Platform of SE เพ่ือบูรณาการองคความรู และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหเกิดการสรางตนแบบการบริการชมุชนอยางมี Impact และยั่งยืน 
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ท้ังนี้ บริษัท สฤก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทบริหารงานชุมชนซ่ึงอยูในระหวางการโอนหุน

ใหมหาวิทยาลัย และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรวมทุนกับเอกชนแลว ท้ังนี้ รายไดหลักของ SE จาก

การดําเนินการขายผลิตภัณฑชุมชนใหท่ีมีมูลคาสูงข้ึนดวยวิชาการหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เบื้องตน 

คณะเศรษฐศาสตรจะไดดําเนินการเชิญคณะตางที่สนใจจะเสนอโครงการ SDG 

ตอมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมรวมกัน โดยจะขอใหผูท่ีเขารวมประชุมดําเนินการเสนอ 1. พื้นท่ีที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเปน SE ใน 1-2 ป 2. โครงการวิจัยท่ีสนใจดําเนินการรวมกับชุมชน 3. องคความรูท่ีสามารถ

ใหบริการชุมชนไดแบบ 1-to-many 
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ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา บริษัท สฤก จํากัด และ

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนการดําเนินการภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การรวมลงทุนกับ

เอกชนหรือหนวยงานภายนอก พ.ศ. 2564 ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงาน

ภายนอกไดมีมติเห็นชอบใหสวนงานรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก ซ่ึงมีสวนงานท่ีรวมลงทุน 

จํานวน 8 สวนงาน โดยมีสัดสวนการถือหุน ดังนี้ 1) บริษัท สฤก จํากัด มีสัดสวนการถือหุน รอยละ 51 2) สวนงาน 

8 สวนงาน มีสัดสวนการถือหุนรวมกัน รอยละ 40 (แตละสวนงานมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 5) และ 

3) มหาวิทยาลยัขอนแกน มีสัดสวนการถือหุน รอยละ 9 และทางบรษัิท สฤก จํากัด ไดทําหนังสือขอโอนหุนให

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการรับโอนหุนนั้นมหาวิทยาลยัอยูระหวางตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เม่ือรับ

โอนหุนเรียบรอยแลวจะเปนการดําเนินการของบริษัท สฤก จํากัด ซ่ึงจะมีคณะกรรมการและผูจัดการเปนผูดูแล 

สําหรับการรายงานความกาวหนาของบริษัท สฤก จํากัด จะรายงานผลประกอบการตอคณะกรรมการนโยบาย

การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก ท้ังนี้ การท่ีบริษัท สฤก จํากัด มีความประสงคโอนหุนให

มหาวิทยาลยัขอนแกนนั้นทางบริษัทมีความคาดหวังวานักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลยัขอนแกนจะ

มีความรวมมือกับทางบริษัทเพ่ือทําใหอุดมการณ Social Enterprise สามารถสําเร็จลลุวงได 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา บริษัท สฤก จํากัด มีสถานะเปน

นิติบุคคลและขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแกนยังมิไดรับโอนหุนจากนิติบุคคลดังกลาว ซ่ึงหากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดรับโอนหุนและเขาถือหุนเรียบรอยแลว ก็จะดําเนินงานในลักษณะนิติบุคคลเชนกัน การดําเนินการใน

ลักษณะของนิติบุคคลสามารถดําเนินการไดตามปกติ แตการทําสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับบรษัิท 

สฤก จํากัด ควรดําเนินการดวยความระมัดระวัง เชน การทําสัญญาในลกัษณะท่ีเปนการจางระหวางกันจะตอง

ระวังในการลงนามวาสามารถดําเนินการไดหรือไม เพราะวาการทําสัญญาจางตาง ๆ เชน จางทําของ จางบริการ 

จางซ้ือบริการ จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ซ่ึงไดกําหนดนิยามคําวา ผูมีผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงรวมถึงผูมีผลประโยชนรวมกันในฐานะบริหาร คือ ยึดหลัก

บริหารและยึดหลักการถือหุน ซ่ึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ไมไดกําหนดเรื่องการถือหุนไว แตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ไดกําหนดเรื่องการถือหุนไว เม่ือมหาวิทยาลัยขอนแกนถือหุนในบริษัทแลวการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางอาจจะ

เขาขายในรูปแบบการมีผลประโยชนรวมกัน ดังนั้น จึงตองระวังในประเด็นดังกลาวดวย ท้ังนี้ สําหรับกรณีการ

ใหความรวมมือทางวิชาการก็ไมนาจะมีปญหาใดถาไมใชเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชมุวา การดําเนินการของบริษัท สฤก จํากัด 

จะสําเรจ็ไดหากมีมหาวิทยาลยัขอนแกนเปน Partner แตการเปน Partner ของมหาวิทยาลัยก็จะมีกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ สําหรับประเด็นการนําเสนอของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร หากมหาวิทยาลยัเห็นวาโมเดลของ

บริษัท สฤก จํากัด เปนโมเดลแนวใหม ความคิดใหม และเปนโอกาสพัฒนาชุมชน ตําบลใหมีความเจริญกาวหนา

หรือชวยเหลือสังคมในรูปแบบ Social Enterprise ทางบริษัทก็ตองการความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

เพ่ือท่ีจะทําใหการพัฒนาสงัคมอยางเปนระบบ 
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คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา การนําเสนอวันนี้เปนการรายงาน

ความกาวหนาแนวความคิดของการสราง Platform ของ Social Enterprise แตงบประมาณท่ีจะขอรับการ

จัดสรรมิไดนํามาใหบริษัท สฤก จํากัด เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง

การถือหุน การทําสัญญา เปนตน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับกฎระเบียบตาง ๆ อาจจะตองมีการหารือไปยัง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เพ่ือใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน เนื่องจากในอนาคตอาจมีการรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอกอ่ืน

ท่ีไมใชบริษัท สฤก จํากัด  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสอบถาม ดังนี้  

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังไมไดรวมลงทุนเนื่องจากวาคณะยังไมมี

ความพรอมในดานธุรกิจ แตหากเปนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยสนับสนุนการทํางานคณะยินดีใหความรวมมือ 

2. คณะเกษตรศาสตรไมไดรวมลงทุนเนื่องจากวัตถุประสงคการดําเนินงานมีความ

ใกลเคียงกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล) ซ่ึงคณะฯ 

ไดดําเนินการอยูแลว มหาวทิยาลยัจะมี Platform อ่ืนอีกหรือไมท่ีจะทําวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 

3. ดวยโมเดลเก่ียวกับขาวใน Value Chain มีเรื่องการพัฒนาขาวซ่ึงมีคณะเกษตรศาสตร

เปนหลัก แตทางคณะเกษตรศาสตรไมไดเขารวมดวย จึงขอสอบถามวาเปนเพียงโมเดลท่ีเสนอตอท่ีประชมุหรือ

บริษัท สฤก จํากัดจะใชโมเดลดังกลาว 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไดตอบขอซักถามวา เรื่องขาวจะตองดําเนินการเนื่องจาก

ขาวเปนอาชีพหลักและทําใหเกิดรายได หากไมถือหุนก็สามารถถายทอดองคความรูได โดยในอนาคตก็จะมีการ

หารือกับสวนงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของถึงองคความรูท่ีบริษัทตองการ หากสวนงานมีความประสงคท่ีจะดําเนินการ

ในลักษณะ Social Enterprise การสรางนํานวัตกรรมหรือองคความรูของสวนงานถายทอดไปในวงกวางได 

และหากคณะเกษตรศาสตรยังไมพรอมในการรวมลงทุน บริษัทอาจจะขอความรวมมือกับหนวยงานภายนอกกอน 

เม่ือคณะเกษตรศาสตรมีความพรอมและความเชื่อม่ันแลวอาจมารวมลงทุนในภายหลังได 

4. การรวมมือภายใตหลักคิดดาน Spiritual ท่ีผานมามหาวิทยาลัยก็มีการดําเนินการ

รวมกันไมวาจะเปนเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) โครงการฟารมอัจฉริยะ (Smart Farming) 

โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (Medical Hub) สําหรับโครงการ Platform of SE 

ของบริษัท สฤก จํากัด ท่ีนําเสนอนั้นอาจจะเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะขับเคลื่อน SDGs ดังนั้น การรวมมือภายใต

หลักคิดดาน People ดาน Ecological และดาน Spiritual ก็จะมีความมุงม่ันในลักษณะของการรวมมือเปนทีม 

ตามนโยบายดาน Spiritual ของมหาวทิยาลยั 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบความกาวหนาการรวมลงทุนกับเอกชน

การดําเนินโครงการเพ่ือสนับสนุน SDGs ตามท่ีเสนอ 
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4.3 การเสนอขอแตงตั้งผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2565 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 หมวด 4 มาตรา 50 กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ัง โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย นั้น เพ่ือให

การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุนประเภทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการผูรับจางสอบบัญชีเอกชน

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ผลปรากฎวา บริษัท เจพี ทิพ 

ออดิท จํากัด เปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการยื่นขอเสนอตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันท่ี 

8 ตุลาคม 2564 ในวงเงินคาจางท้ังสิ้น 1,480,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน) และสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินไดพิจารณาความเห็นชอบใหบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 เรียบรอยแลว  

ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย บังเกิดผลดีตอการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย จึงขอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองใหขอเสนอแนะกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

เพ่ือพิจารณาตอไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบให บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การสนับสนุนดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและระบบคลังหนวยกิต (Lifelong 

Education and Credit Bank) 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการดําเนินการสนับสนุนดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และระบบคลังหนวยกิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองตามพันธกิจขององคกรตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหสํานักบริการวิชาการมีหนาท่ีดานการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)  

และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการมีหนาที่ ที่ดูแลระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) ในการนี้ จึงขอแจง

การจัดแบงกระบวนงานแนวปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานของท้ังสองสวน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติโดยสังเขปดังนี ้
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เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต  

(Lifelong education) 

คลังหนวยกิต 

(Credit bank) 

๑ สวนงานท่ีรับผิดชอบ สํานักบริการวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

๒ การดําเนินการของ

สวนงานท่ีรับผิดชอบ  

(ท้ังประเภท Non 

Degree และ Degree) 

๑. การเสนอประกาศของสวนงาน 

ผานสํานักบริการวิชาการ เชน  

   (๑ ) ประกาศ เรื่อ ง การจัดการ

การศึกษาตลอดชีวิต ของสวนงาน 

    (๒) ประกาศ เรื่อง คาใชจายในการ

จัดการหลักสูตรการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต ของสวนงาน 

    (๓) เสนอประกาศ เรื่อง คาใชจาย

ใน ก า ร จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด

การศึกษาตลอดชีวิต ของสวนงาน 

    (๔) ประกาศการรับสมัคร ประกาศ

ผล หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

สําหรับรายวิชา ชุดวิชา หรือหลักสูตรท่ี

เปนไปตามหลักเกณฑและตองการเก็บ

สะสมในคลังหนวยกิต (รายวิชาท่ีอยูใน

หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ 

สป.อว.รับทราบ) ใหสวนงานแจงการไป

ยังสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ขอ 

๖.๓ ประกาศฯ ฉบับท่ี ๑๒๑๕/๒๕๖๓) 

เพ่ือบันทึกในระบบคลังหนวยกิต  

๒. ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือจัด

การศึกษาตลอดชีวิต เชน การขอเปด

รายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรฝกอบรม 

การสมัครสมาชิก การลงทะเบียน การ

ชํ า ร ะ ค า ธ ร รม เนี ย ม  ก ารส งผ ล

ประเมินผลการเรียนรู หรือข้ันตอน

การปฏิบตัิอ่ืน ๆ ตามวิธีท่ีสํานักบริการ

วิชาการ กําหนด 

 

๓ การออกวุฒิบัตร 

ประกาศนียบัตร และ

สัมฤทธิบัตร   

ใหมหาวิทยาลัยเปนผูออกวุฒิบัตร 

ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร (ขอ 

๖ .๒  ประกาศฯ  ฉบั บ ท่ี  ๑๒๑๕ /

๒๕๖๓)  

 

๔ การเทียบโอน  (๑) กรณี รายวิชาและชุดวิชาท่ีเปดสอน

ตามประกาศนี้ ซ่ึงเปนรายวิชาและชุดวิชา

ท่ี มี อ ยู แ ล ว ใน ห ลั ก สู ต ร ป ก ติ ข อ ง

มหาวิทยาลัยให เทียบโอนไดอัตโนมัติ 

ตามขอ ๔.๑ ประกาศฯ ฉบับท่ี ๑๒๑๕/

๒๕๖๓  เม่ื อผู เรี ยน มีสถานภาพ เป น
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เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต  

(Lifelong education) 

คลังหนวยกิต 

(Credit bank) 

นักศึกษาและประสงคจะเทียบโอน คณะ

แจงรายชื่อนักศึกษาและรายละเอียดไป

ยังสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือ

บันทึกผลในระบบทะเบียน 

(๒) กรณี  การเทียบหนวยกิตหลักสูตร

ฝกอบรมและหลักสูตรรูปแบบอ่ืนตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน ตามขอ ๔.๒ ประกาศฯ 

ฉบับท่ี ๑๒๑๕/๒๕๖๓ สวนงานสงรายชื่อ

นักศึกษา วิชาและหนวยกิตท่ีขอเทียบ 

เกณฑท่ีใชในการพิจารณา ชื่อหลักสูตรท่ี

ขอเทียบโอน ไปยังสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

(๓ ) อยู ระหว างการดํ าเนิ นการ ร าง

ประกาศวาดวยการเทียบโอนและการเก็บ

สะสมในคลังหนวยกิต  

๕ ทะเบียนสะสมหนวย

กิต  

 ระบบทะเบียนสะสมหนวยกิตสําหรับ

ผู เรียน โดยจัดใหมีหลักฐานการสะสม

หนวยกิต อาทิ สมุดสะสมหนวยกิต แฟม

สะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกสออนไลน 

๖ การจัดสรร

คาธรรมเนียม และ

คาใชจาย 

ที่มีกําหนดในประกาศฯ ปจจุบัน ดังนี้  

๑) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดทํารายละเอียดจํานวนเงินที่จะจายใหตาม

หลักเกณฑ และใหกองคลังเปนผูดําเนินการโอนเงินใหสวนงาน (ขอ ๕ ประกาศฯ ฉบับที่ 

๑๒๐๒/๒๕๖๓) 

๒) ใหกองคลังจัดสรรคาธรรมเนียมใหสวนงานที่จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ชุดวิชา หรือการฝกอบรม (ขอ ๔ ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘๔๓/๒๕๖๔) 

๓) หลักสูตรที่จะใชประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดชีวิต รวมถึงประกาศ เร่ือง คาใชจายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จะตองเปน

หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการและรับรองหลักสูตรตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

๒๕๖๒ โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ขอ ๕ ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘๔๓/๒๕๖๔) 
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เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต  

(Lifelong education) 

คลังหนวยกิต 

(Credit bank) 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

(๑) ปรับปรุง ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๓ เพื่อใหสํานักบริการและวิชาการเปนผู

ดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองพันธกิจที่มีมอบหมาย โดยประกาศที่ปรับปรุงแกไขควรใหมี

ผลโดยเร็วและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่กรรมการบริหารเห็นชอบ 

(๒) ปรับปรุง ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘๔๓/๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดใหการจัดสรรไดนั้น จะตอง

เปนหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการและรับรองหลักสูตรตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

๒๕๖๒ โดยสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งอาจมีผลในเชิงปฏิบัติสําหรับการขอ

เสนออนุมัติหลักสูตรประเภท Non degree และการจัดสรรประเภท Non degree 

 

ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน* 

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๑๒๑๕/๒๕๖๓) เรื่อง หลักเกณฑการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๑๒๐๒/๒๕๖๓) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๔. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๑๘๔๓/๒๕๖๔ ) เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

นอกจากนี้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ใครขอเสนอเชิงเทคนิคดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาและดําเนินการตอไปของท้ังระบบ Lifelong education และ Credit bank ซ่ึงตอง

มีเชื่อมโยงกัน ดังนี้   

เรื่อง  ปจจุบัน  ขอเสนอแนะการปรับปรุงและขอสังเกต 

โปรแกรม การดํ าเนิ นการลงทะเบี ยน ในวิชา ชุ ดวิชาเพ่ื อ 

Lifelong education ของวิชาในหลักสูตร และคลัง

หนวยกิตดําเนินการผาน https://next.kku.ac.th 

แตตามพันธกิจท่ีไดรับมอบหมายใหตรงตามสวนงาน

ตามท่ีกลาวถึงขางตนแลวนั้น ตองดําเนินการใหตรง

ตามวัตถุประสงค 

 

๑. โดเมน สําหรับ Lifelong education 

ตามท่ีสํานักบริการวิชาการจะกําหนด 

เชน https://kkulifelong.ac.th หรืออ่ืน 

ๆ  

๒. โดเมน สําหรับ Credit bank ตามท่ี

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กําหนด 

เชน https://creditbank.kku.ac.th  

 

https://next.kku.ac.th/
https://creditbank.kku.ac.th/
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เรื่อง  ปจจุบัน  ขอเสนอแนะการปรับปรุงและขอสังเกต 

๓ โดเมน สําหรับ Next  เพ่ือใชเฉพาะ

กลุมลูกคาท่ีเปนนักเรียน กรณีสําหรับการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต และท่ีมีเพ่ิมเติม

เพ่ือภารกิจอ่ืนของสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการตามโครงการดาน Next 

Project 

ขอเสนอแนะตอวิธีการดําเนินการ แบงเปน ๒ กรณี ซ่ึงพึงพิจารณาขอดานดีและขอจํากัด ดังนี ้

๑ กรณี สํานักบริการวิชาการ พัฒนาระบบและโปรแกรม ข้ึนใหม โดยไมตอเนื่องจากโปรแกรมปจจุบัน 

(https://next.kku.ac.th)    

(๑) ขอดี เชน ไดโปรแกรมตามท่ีสํานักบริการวิชาการตองการพัฒนาใหม โดยตองขอเวลาในการดําเนินการ

พัฒนาระบบกอนเปดใหคณะใชงาน  

(๒) ขอจํากัด เชน โปรแกรมท่ีเชื่อมตอตามหลังโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนใหม เชน โปรแกรมการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน โปรแกรมคลังหนวยกิต ตองถูกปรับตามเง่ือนไขการเชื่อมตอและสงตอขอมูลระหวางกัน 

หรือโปรแกรมใหมท่ีจะพัฒนาข้ึน ตองนําเง่ือนไขของโปรแกรมคลังหนวยกิตไปเปนเง่ือนไขในการพัฒนา

โปรแกรมใหมเพ่ือใหเกิดความสมบูรณของเนื้อหาท่ีจะจัดเก็บ และการใชโปรแกรมท่ีเปนมิตรกับผูเรียน 

เชน การเขาใชงานแบบหนาตางเดียว การใชชื่อและรหัสผานชุดเดียวเขาบริการ เปนตน 

(๓) ระยะเวลาและการใหบริการ 

๒ กรณี สํานักบริการวิชาการ พัฒนาระบบและโปรแกรมตอเนื่องจากโปรแกรมปจจุบัน 

(https://next.kku.ac.th)  

   (๑) พัฒนาตอเนื่อง โดยทําการแยกโดเมนใหตรงตามชื่อท่ีตองการ และเพ่ิมเติมบางฟงกชั่นใหตรงกับ                

ความตองการของสํานักบริการวิชาการ       

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชมุตั้งขอสงัเกตวาการดําเนนิการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสํานักบริการวิชาการ

ยังไมมีการออกประกาศหรือระเบียบใดเพ่ือรองรับการดําเนินการตาง ๆ 

2. หากมีกลุมผูเขาเรียนรวมหลายกลุมจะสามารถรองรับไดหรือไม 

3. ในชวงของการเปลี่ยนผานเปนไปไดหรือไมหากเปนหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non Degree) ท่ีจัดการเรียนการสอนในลักษณะชุดวิชา หากประสงคจะเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลัง

หนวยกิต (Credit Bank) ใหสํานักบริการวิชาการทําหนาท่ีหนาบาน และใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทํา

หนาท่ีหลังบานเพ่ือท่ีจะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) สําหรับผูเขารวมเรียน

หลกัสตูรปริญญาและมีการเรียนแบบลวงหนาดวย  
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4. ในชวงของการเปลี่ยนผานขอใหม่ันใจวาระบบท่ีวางไวมีความเสถียรและมีความพรอม

กอนโอนยายภารกิจไปยังสํานักบริการวิชาการ และควรกําหนดเวลาท่ีแนนอนดวย 

5. การเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) จะมีคาใชจายอยางไร 

6. ในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักบริการวิชาการอาจจะจัดทําหลักสูตร

ของตนเองเพ่ือเปนหนาบานใหผูเขาใชงานสามารถสืบคนและ Link ยัง Platform ตาง ๆ ท่ีมีอยูแลว และ

สํานกับริการวิชาการมีหนาท่ีหลักในการรวบรวม KPI การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) และ

ทักษะตาง ๆ เพ่ือตอบโจทย SDG 4 Quality Education ซ่ึงจะเก่ียวของกับ Lifelong Learning ดวย 

7. ควรมีข้ันตอนการดําเนินการในการท่ีจะมีการประสานเชื่อมโยงกันระหวางสํานัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักบริการวิชาการ และสวนงาน ใหมีความชัดเจนดวย เชน การเก็บสะสมหนวยกิต

ในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) การเสนอประกาศ

ท่ีเก่ียวของ การกําหนดผูรับผดิชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

8. ควรมีการกําหนดวันท่ีเริ่มใชกระบวนการข้ันตอนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

(Lifelong Education)  เชน ปการศึกษาถัดไป เปนตน 

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา สํานักบริการวิชาการ 

และสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดมีการหารือในเรื่องการสงตองาน โดยในอนาคตดําเนินการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) สํานักบริการวิชาการจะทําหนาท่ีเปนหนาบาน ซ่ึงการเปนหนาบาน

จะตองดําเนินการเก่ียวของกับประกาศตาง ๆ ใหสอดคลองกับแนวทางใหมท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ สําหรับการเปน

หนาบานสวนงานสามารถดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรม หลักสตูรฝกอบรม หรือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

(Lifelong Education) เองได หรือหากสวนงานใดท่ีมีความประสงคใหสํานักบริการวิชาการสนับสนุนใน

กระบวนการของการดําเนินการทางสํานักบริการวิชาการก็มีความยินดี แตหากสวนงานใดท่ีมีความพรอมท่ีจะ

ดําเนินการเองก็สามารถดําเนนิการไดเชนกัน 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ไดสรุปแนวปฏิบัติท่ีเห็นชอบรวมกันจากการอภิปราย ดังนี ้

1. การดําเนินการเสนอประกาศของสวนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

(Lifelong Education) ท้ังประกาศเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกาศเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

เรื่องการขอเปดรายวิชาในสวนท่ีจะเปนท้ังการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) การรับใบ

ประกาศนียบัตร หรือการเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) เพ่ือรับปริญญาบัตรในอนาคต 

จะตองเสนอผานสํานักบริการวิชาการ เม่ือการจัดการเรียนการสอนและมี Platform ตาง ๆ ท่ีสวนงานได

ดําเนินการแลวก็สามารถนํามา Link ประชาสัมพันธไวท่ีสํานักบริการวิชาการเพ่ือเปนการขายและการตลาดตอไป 

เม่ือจัดการเรียนการสอนแลวสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) 

จะนําไปเปนรับปริญญาบัตรในอนาคตจะเปนหนาท่ีและพันธกิจของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สําหรับ

เรื่องคาธรรมเนียมการเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ขอรับไปพิจารณาหารือและจะนําเสนอตอท่ีประชมุในคราวตอไป รวมท้ังหากมีกรณีท่ีวาเรียนแลวเก็บท้ังสวนท่ี

เปนประกาศนียบัตร และบางสวนจะขอเทียบโอนรายวิชาและชดุรายวิชา การเก็บสะสมหนวยกิตในระบบคลัง

หนวยกิต (Credit Bank) จะมีระบบและกลไกอยางไรสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะนําไปดําเนินการตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2565 ในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2565 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

2. ในชวงของการเปลี่ยนผานทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการจะสนับสนุน

สํานักบริการวิชาการในชวงของการเปลี่ยนผานจนกวางานท่ีดําเนินการรวมกันจะเสร็จสมบูรณ 

3. เม่ือสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการและสํานักบริการวิชาการจัดทําข้ันตอนการ

ดําเนินงานเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติเรียบรอยแลวจะนํามาเสนอตอที่ประชุมในคราวถัดไป รวมทั้ง 

เรื่องหากมีระเบียบประกาศใดท่ีตองแกไขหรือแนวทางตาง ๆ ในอนาคตดวย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

6.2 สัมมนาการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ขอประชาสมัพันธเรียนเชญิผูบริหาร

เขารวมโครงการสัมมนา “การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน”  

ในระหวางวันท่ี 19 – 20 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร ท้ังนี้ การสมัมนาครั้งนี้

จะไมมีวิทยากรในการบรรยายโดยจะเปนรูปแบบการระดมสมอง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.40 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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