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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 25 เมษายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 9/2565 ในวันจันทร์ ที ่9 พฤษภาคม 2565 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 8/2565 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 

2. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

3. ผศ.สมพงษ ์ สิทธิพรหม รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

4. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 

5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

6. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์   คณะบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 

7. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 

    ท าหน้าที่แทนเลขานุการ 

8. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

10. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

11. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

12. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

13. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 

14. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

15. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 

16. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

17. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

18. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 

19. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 

20. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  
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21. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
22. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
24. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
25. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
26. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
27. รศ.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์     
28. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
30. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
31. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
32. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
33. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    
34. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
35. นายวรวิทย์ ไชยตา  รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์  
36. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
37. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
38. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ/ขอลาประชุม) 
1. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
2. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
3. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
4. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
3. นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อ านวยการกองฎหมาย (น าเสนอวาระที่ 4.1) 
4. นางสาวปณิดา โยมศรีเคน นิติกรปฏิบัติการ (น าเสนอวาระที่ 4.1) 
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2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
5. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา  
 ก่อนเริ่มประชุม ประธานแจ้งตอ่ที่ประชุมว่า เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทลั กรรมการและเลขานุการ มีภารกิจ
ส าคัญ จึงได้มอบหมายให ้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ ท าหน้าที่แทนเลขานุการในที่ประชุม 
จากนั้นประธาน ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 การแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565              

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชา
จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามค าสั ่งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3543/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

1.2  เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่  8 เมษายน 2565 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565                   
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยไม่มีแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม พ.ศ. .... 

อธิการบดี แจ้งต่อที ่ประชุมให้ ผู ้อ านวยการกองกฎหมาย น าเสนอข้อมูล  (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม พ.ศ. ....ต่อที่ประชุมดังนี้ 
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 ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 
 ข้อ 5 บรรทัดที่ 1 แก้ไขข้อความ “การอุทธรณ์....และการพิจารณาร้องทุกข์”.... เป็น “การอุทธรณ์....และ
การพิจารณาการร้องทุกข.์...” 
 ข้อ 8 (4) ข้อความ "รายงานผลการด าเนินด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ" ให้ปรับเป็น ข้อ 8 (5) และปรับเรียงล าดับข้อถัดไปใหม่ 
 ข้อ 11 วรรคหก แก้ไขข้อความ “ประธาน ก.อ.ม. ....ประกอบด้วยกรรมการ ก.อ.ม. ทุกคนที่ไม่ถูก
คัดค้าน” เป็น “ประธาน ก.อ.ม. ....ประกอบด้วยกรรมการ ก.อ.ม. ทุกคนที่เหลือ” 
 ข้อ 20 วรรคสาม แก้ไขการอ้างอิงข้อ จากเดิม “ตามข้อ 14 (2)” เป็น “ตามข้อ 14 (2) (3)” 
 ข้อ 22 (2) แก้ไขการอ้างอิงข้อ จากเดิม “ตามข้อ 19 (2)” เป็น “ตามข้อ 20 (2)” 
 ข้อ 25 บรรทัดที่ 2 แก้ไขข้อความ “การพิจารณา....ให้รอการพิจารณา....” เป็น “การพิจารณา....ให้
ชะลอการพิจารณา....” 
 ข้อ 28 (2) แก้ไขข้อความ “ถ้าเห็นว่า....แต่เห็นว่าระดับโทษ....” เป็น “ถ้าเห็นว่า....แต่วินิจฉัยเห็นว่า
ระดับโทษ....” 
 ข้อ 36 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความ “และการแก้ไข....ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นอาจเสนอ....” เป็น 
“และการแก้ไข....ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นอาจเสนอ....” 
 ข้อ 37 บรรทัดที่สอง ให้ตัดข้อความ “และวรรคสาม” ออก 
 ข้อ 38 บรรทัดที่หนึ่ง แก้ไขข้อความ “การร้องทุกข์....โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย....” เป็น     
“การร้องทุกข์....โดยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ....” 
 ข้อ 38 (5) แก้ไขการอ้างอิงข้อ จากเดิม “ตามข้อ 33 (2)” เป็น “ตามข้อ 37 ประกอบด้วย ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1)” 

 ข้อ 47 (3) แก้ไขการอ้างอิงข้อ (ก) และ (ง) จากเดิม“ข้อ 33 (2) และ (3)” เป็น “ข้อ 34 (2) และ (3)”  
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 ข้อ 50 (2) บรรทัดที่ 6 ข้อความ “พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม....”   
ให้ตัดข้อความ “ตามวรรคสาม” ออก และแก้ไขเป็น “พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา....” 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์ 
การร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม พ.ศ. .... และให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น                         

ที ่ 3349/2563 ลงวันที ่ 16 เมษายน 2563 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป นั้น เนื่องจาก
คณะกรรมการดังกล ่าว ได้ครบวาระการด ารงต  าแหน่ง  เม ื ่อว ันที ่  16 เมษายน 2565 และตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ก าหนดให้ 
การบริหารกองทุน ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 (1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ผู้แทนคณบดีและหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ที่เสนอโดยที่ประชุมคณบดี 
 จ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ 
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนอาจารย์ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

 (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 (5) บุคลากรจากส านักงานอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้แต่งตั ้งบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องท าหน้าที ่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม กรรมการ               
ในข้อ 6.2 ให้มีวาระคราวละ 2 ปี ... . 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการประเภทผู้แทนคณบดีและหรือผู้บริหารหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ ตามข้อ 6 (2) จ านวนไม่เกิน 5 คน 
 ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ให้ความเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง 
เห็นควรให้กรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3349/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นกรรมการบริหาร
กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนคณบดีและหรือผู้บริหารหน่วยงานเทียบเท่าคณะ จ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
2. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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4.3 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
ดังส  าเนาค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่ 3747/2564 ลงวันที ่ 6 พฤษภาคม 2564 และอ้างถึงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 ระบุไว้ว่า 
ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย (2) บุคคลตามข้อ 14 (2) รองอธิการบดี.... ให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยนั้น 

 ในการนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้ด าเนินการสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
จึงเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ต่อที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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งบการเงินประจ าปีงบประมาณที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว 
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 ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก 
 2. การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการจ้างปีต่อปี การรับรองรายงานต่าง ๆ       

จึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในขณะที่ยังไม่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจจะพิจารณาการจ้างใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี 

 3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 แต่รายงานค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร มีอัตรา
ร้อยละ 46  

 4. ตามรายงานการด าเนินตามเกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
พบว่ามีบัญชีที่ไม่ทราบผู้มีอ านาจสั่งจ่ายจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าของบัญชีได้ 
เนื่องจากธนาคารมีนโยบายไม่ให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้า จึงมีการตรวจสอบไปยังคณะต่าง ๆ ที่มีรายชื่อปรากฎตาม
รายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ท าให้บุคลากรบางส่วน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื ่อนว่ามหาวิทยาลัยจะเข้าไป
ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเอง ดังนั ้น จึงขอความร่วมมือคณะต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ข้อมูล                
การตรวจสอบบัญชีดังกล่าว แก่บุคลากรในคณะของตนเองเพ่ิมเติมด้วย  

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะและข้อซักถาม ดังนี้ 
 1. บัญชีลูกหนี ้ค่ารักษาพยาบาล ผู ้สอบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว ่าต้องปรับปรุงยอดลูกหนี้                       

ค่ารักษาพยาบาลเท่าได ดังนั้น อาจจะพิจารณาปรับปรุงระบบหนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการจ่ายตามรอบปีงบประมาณ 
 2. บัญชีสินค้าและวัสดุคงเหลือ ควรมีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบนับสินค้าและวัสดุคงเหลือที่มี

ประสิทธิภาพ 
 3. กรณี บัญชีไม่ทราบเจ้าของบัญชี มหาวิทยาลัย มีวิธีด าเนินการอย่างไร 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามของที ่ประชุมว่า กรณีบัญชีที ่ไม่ทราบเจ้าของบัญชี 

มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือแจ้งไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบัญชี และให้ด าเนินการปิดบัญชี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 25 เมษายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 9/2565 ในวันจันทร์ ที ่9 พฤษภาคม 2565 

 

เมื่อเจ้าของบัญชีปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้คณะรวบรวมข้อมูลส่งมายังกองคลังเพื่อด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณทีีต่รวจสอบแล้วไม่พบเจ้าของบัญชี มหาวิทยาลัยจึงจะด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการไม่รับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการ

ปฏิบัติหน้าที ่
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามที ่ส  านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparence Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparence Assessment : OIT) ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเผยแพร่ต่อไป 

 ทั้งนี้มีรายละเอียดปรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที ่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ แก้ไขค าว่า “บุคลากร” เป็น “ผู ้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายการไม่รับ

หรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที ่ และให้แก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที ่ประชุม                        
ก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 นาฬิกา   
 
 

(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ท าหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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