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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2565 ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 11/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. ผศ.ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ   

4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

5. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

6. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

7. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

8. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

9. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    กรรมการ 

แทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

10. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจทัิล      กรรมการและเลขานุการ 

11. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

12. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

13. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

14. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

15. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

16. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

17. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

19. รศ.ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

20. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลย ี     กรรมการ 

21. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

22. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
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23. ผศ.มารศรี สอทิพย  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองคกร  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดคีณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   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. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

35. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

36. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

37. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. นายกิตติ์ เธียรธโนปจยั ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

40. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

3. น.ส.ณัฏฐนรี ชํากรม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สงักัดกองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.1) 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.05 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 แตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร  

ประธานกรรมการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เนื่องดวยการตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ

เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตรยังไมเสร็จสิ้นเปนที่ยุติ คณะกรรมการสรรหาคณบดี

คณะนิติศาสตรจึงไดขอขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรตอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น 

และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 3149/2561 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2561 ไดแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยกิตติบดี 

ใยพูล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ตั้งแตวันท่ี 9 

มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 โดยในระหวางท่ียังไมมีผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยชูชาติ กมลเลิศ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ผูอํานวยการสํานัก

บริการวิชาการ เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร อีกตําแหนงหนึ่ง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 

เปนตนไป จนกวาจะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรแลวเสร็จ ใหเปนการรักษาการแทนตําแหนง

ดังกลาวถือเปนอันสิ้นสุดลง ท้ังนี้ ไมเกินวันท่ี 5 ธันวาคม 2565 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 5367/2565 

ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง แตงตั้งผูรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 

1 มิถุนายน 2565 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.3 แนะนําคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานกรรมการไดกลาวแนะนํา รองศาสตราจารยเกียรติไชย ฟกศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2565 ไดมีมติแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป และในวันนี้ไดเขารวมการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2565 

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 - (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... 

- (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนสวนหนึ่งของนโยบายหรือยุทธศาสตร “ปรับเปลี่ยนการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ซ่ึงมีกลยุทธที่สําคัญคือ 1) การจางงานท่ีหลากหลายและยืดหยุน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 

เรียบรอยแลว 2) เสนทางความกาวหนา (Career Path) โดยเฉพาะสายผูสอนท่ีมีจะการเพ่ิมจํานวนตําแหนง

ศาสตราจารย เชน ดานการสอน ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน โดยในระหวางท่ี

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ียกรางขอบังคับเพ่ือรองรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนั้น 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2565 

โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2565 ซ่ึงประกาศฉบับดังกลาวไดเพ่ิมชองทางการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการเฉพาะดาน 5 ดาน คือ 1) ดานรับใชทองถ่ินและสังคม 2) ดานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ 3) ดานการสอน 

4) ดานนวัตกรรม และ 5) ดานศาสนา นั้น เม่ือมีประกาศ ก.พ.อ. ออกมาบังคับใชแลวนั้นก็มีท้ังขอดีและขอเสีย 

ดังนี้ ขอดี คือ ศาสตราจารย (เฉพาะดาน 5 ดาน) จะเหมือนศาสตรจารยท่ีใชชองทางปกติซ่ึงจะตองไดรับการ

โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และจะไดรับเงินประจําตําแหนงตามการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ซ่ึงหากเปรียบเทียบ

กับเดิมท่ีมหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดการขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีจะไมมีการ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2565 ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว 

โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และจะไมมีเงินประจําตําแหนง ยกเวนตําแหนงท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

ขอเสีย คือ เกณฑการไดตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดเกณฑการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการเองได แตตองมีผลงานไมตํ่ากวามาตรฐานกลางท่ี ก.พ.อ. กําหนดไว 

ขอใหคณบดีสื่อสารกับอาจารยภายในคณะเก่ียวกับตามท่ีมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร

ดาน “ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Transformation)” 

ซ่ึงเดิมมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก่ียวกับตําแหนงทางวิชาการเพ่ือสรางสมดุลในภารกิจของอาจารย

มหาวิทยาลัยใหมีท้ังเรื่องการสอน เรื่องการบริการ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเรื่องการวิจัยท่ีเปนผลงานหลักนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการปรับนโยบายใหเหมือนกับนโยบายของอว. ท้ังนี้ ในอนาคตตําแหนงศาสตราจารย

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จะมี 2 อยางคือ 1) ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือรองรับศาสตราจารย

ท่ีมาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศและไมตองการเทียบตําแหนงทางวิชาการ โดยในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมี

การออกขอบังคับหรือระเบียบวาดวยการใหศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน 2) ศาสตราจารยคลินิก 

ท่ีเปนทางดานแพทย ดานทันตแพทย ก็อาจสามารถขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลยัขอนแกนได 

แตจะไมมีการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง  

ในการนี้ จึงขอใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลนําเสนอรายละเอียดของ (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ขออนุญาตท่ีประชุมใหผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ี

เก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเขารวมรับฟงในระเบียบวาระท่ี 4.1 ดวย 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควร

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

สงักัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ฝายทรัพยากรบุคคล และ

กองทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอน 

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ซ่ึง (ราง) ขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565 

ในการนี้ จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2565 ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

1.1 ยอหนา 2 ใหเพ่ิมขอความ “มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชมุ ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565” กอนมติสภามหาวิทยาลยัขอนแกนดวย 

1.2 ขอ 4 นิยามคําวา “ก .พ .ว.” ใหตัดขอความตอไปนี้ “...ท่ีดําเนินการ

พิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ัวไป” ออก 

1.3 ขอ 8 วรรคสี่ การแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมควรระบุวาเปนบุคลากรท่ี

รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคลไวใหชัดเจนและสอดคลองกับหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล 

อาจปรับขอความจากเดิม “...หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล...” เปน “...หัวหนาหนวยงาน

หรือบุคลากรท่ีรับผดิชอบดานบริหารงานบุคคล...” ท้ังนี้ ขอใหตรวจสอบการใชขอความรวมกับนิติกรอีกครั้ง 

1.4 ขอ 11 วรรคแรก บรรทัดสดุทาย ใหตัดคําวา “...ก็...” ออก 

1.5 ขอ 11 วรรคสอง บรรทัดสุดทาย ใหแกไขขอความจากเดิม “...ประธาน

กรรมการแทน” เปน “...ประธานท่ีประชมุ” 

1.6 ขอ 12 บรรทัดสุดทาย ใหแกไขขอความจากเดิม “...ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการดานนั้น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน” เปน “...ทําหนาท่ี ก.พ.ว. ตามขอบังคับนี้

ตามแตกรณี” 

2. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

2.1 ยอหนา 2 ใหเพ่ิมขอความ “มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชมุครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2565” กอนมติสภามหาวิทยาลยัขอนแกนดวย 

2.2 ขอ 16.1.3 วรรคสดุทาย แกไขขอความจากเดิม “...ตําแหนงในสาขาวิชา...” 

เปน “...ในสาขาวิชา...” 

2.3 ขอ 16.1.4 วรรคสอง คําวา “Corresponding author” ใหแกไขตัวอักษร

ภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพเลก็ 

2.4 ขอ 16.1.5 (1) – (5) ใหแกไขตัวสะกดใหถูกตอง 

2.5 ขอ 16.2.2 ใหแกไขขอความจากเดิม “...ขอ 15.1.2...” เปน “...ขอ 16.1.2...” 

2.6 หนา 7 ยอหนา 3 ใหแกไขขอความจากเดิม “...ขยายผลตอจากจนปรากฏ...” 

เปน ““...ขยายผลตอจากเรื่องเดิมจนปรากฏ...” ท้ังนี้ ขอใหตรวจสอบปรับขอความดังกลาวใหเหมือนกันท้ัง

ฉบับดวย 

2.7 หนา 12 ยอหนา 2 ใหแกไขขอความจากเดิม “...ขอ 15.1.5...” เปน “...ขอ 16.1.5...” 

2.8 ขอ 17.1.1 ใหแกไขขอความจากเดิม “...หรือผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

เทียบตําแหนงทางวิชาการ...” เปน ““...หรือผูขอเทียบตําแหนงทางวิชาการ...” 

2.9 ขอ 19 บรรทัดท่ี 4 ใหตัดขอความ “...กําหนดตําแหนงทางวิชาการ...” ออก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2565 ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว 

2.10 หนา 15 และ ขอ 31 คําวา “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ” ใหตัด “ฯ” ออก 

2.11 หนา 21 บรรทัดท่ี 2 ใหตัดคําวา “...ก็...” ออก 

2.12 หนา 21 บรรทัดท่ี 12 ใหตัดขอความ “...กําหนดตําแหนงทางวิชาการ...” ออก 

2.13 ขอ 28.2.1 บรรทัดรองสดุทาย ใหตัดคําวา “...ก็...” ออก 

2.14 ขอ 29.1.1 ใหแกไขขอความจากเดิม “...ทางวิชาการตัดสินของท่ีประชุม...” 

เปน “...ทางวิชาการ การตัดสินของท่ีประชุม...” 

2.15 ขอ 29.1.1 ใหตรวจสอบการเวนวรรคขอความ 

2.16 ขอ 30 ใหตัดขอความ “...กําหนดตําแหนงทางวิชาการ...” ท่ีเปนขอความซ้ําออก 

2.17 ขอ 34 บรรทัดแรก ใหตัดขอความ “...กําหนดตําแหนงทางวิชาการ...” ออก 

2.18 เอกสารแนบทายขอบังคับใหตรวจสอบการสะกดคําใหถูกตองดวย 

2.19 ขอ 38 การอนุโลมใหใชขอบังคับเดิมถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 แต (ราง) 

ขอบังคับฉบับนี้ยงัมิไดออกบังคับใชจะขัดแยงกับการประกาศบังคับใชหรือไม 

2.20 มีขอสังเกตวาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ัวไปท่ีใชตําราเปน

ผลงานทางวิชาการไมตองผานการประเมินคุณภาพ (peer reviewer) แตหากเปนการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการเฉพาะดานดวยผลงานดานการสอน ผลงานทางวิชาการจะตองผานการประเมินคุณภาพ (peer 

reviewer) จึงตั้งขอสงัเกตวาการกําหนดเกณฑควรมีมาตรฐานเดียวกันท้ังการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ท่ัวไปและการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการเฉพาะดานหรือไม 

2.21 ควรแกไขชื่อแบบฟอรมจากเดิม “ก.พ.อ.” เปน “ก.พ.ว.” 

2.22 มหาวทิยาลยัควรกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยวาจะตองใชเอกสารหลกัฐานใดบาง รวมถึงแนวทางท่ีไมตองผานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

และควรมีการประชาสมัพันธใหนักวิจัยหรือผูท่ีจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดรับทราบแนวทางดวย 

ท่ีประชุมสอบถามเรื่อง การขอเทียบตําแหนงทางวิชาการของอาจารยท่ีมีคุณสมบัติสูง

เพ่ือดํารงตําแหนงศาสตราจารยยังคงมีขอจํากัดในการเทียบตําแหนงซ่ึงจะตองใชหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบันนั้น มหาวิทยาลัยไดพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ 

ในการขอเทียบตําแหนงทางวิชาการกับขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของท้ังหมดแลวหรือไม 

ประธานกรรมการ และรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ไดใหขอมูล ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการทบทวนแกไขหลักเกณฑและวิธีการเทียบ

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

2. การเทียบตําแหนงทางวิชาการจะเปนการเทียบกับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ แตหากเปนการเทียบตําแหนงทางวิชาการสําหรับอาจารยตางชาตินั้น 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการขอตําแหนงศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน แตตําแหนงดังกลาวจะมี

ขอจํากัด เชน ไมสามารถเปนผูทรงคุณวุฒิตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได , การควบคุม

วิทยานิพนธ เปนตน  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2565 ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย คุณสมบัติ  

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และขอใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการแกไขกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.พ.ว.) และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป 

2. เห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย คุณสมบัติ  

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. .... และขอใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไป

พิจารณาดําเนินการแกไขกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ก.พ.ว.) และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป 

 

4.2 ขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิต 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย สํานักหอสมุด มีความ

ประสงคขออนุมติการจายเงินคาชดเชย กรณีการเสียชีวิตของ วาท่ีรอยตรีปรเมษฐ คีรีเมฆ พนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ สังกัด 

สํานักหอสมุด รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการท้ังสิ้น 31 ป 11 เดือน 8 วัน (วันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 - วันเสียชีวิต รวมระยะเวลา 6 ป 6 เดือน) ซ่ึงไดเสียชีวิตดวยโรคชักเกร็ง 

(สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความเครียด) นั้น  

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 5 (8) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย คาชดเชย พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดกําหนดไววา กรณีการตายในระหวางปฏิบัติหนาท่ีหรือสืบเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีหรือเปนกรณีท่ีผูตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลัง

ความสามารถอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนอาจพิจารณาใหคาชดเชยแกทายาท

ของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูนั้นได ดังนั้น จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการ

ขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิตของ วาท่ีรอยตรีปรเมษฐ คีรีเมฆ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภท

เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักหอสมุด ท้ังนี้ ตามขอ 6 (4) แหง

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาชดเชย พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา ปฏิบัติงานครบหกป แตไมครบสิบป 

ใหไดรับคาชดเชยเทากับเงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทาย จํานวน 8 เดือน (กรณีวาท่ีรอยตรีปรเมษฐ คีรีเมฆ 

นับระยะเวลาปฏิบัติตั้งแตวันท่ีเปลีย่นสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 - วันเสียชีวิต 

รวมระยะเวลา 6 ป 6 เดือน) เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 654,080 บาท 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และผูอํานวยการ

สํานักบริการวิชาการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา นายปรเมษฐ คีรีเมฆ เปนบุคคลท่ีไดอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 11/2565 ในวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2565 
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มีนํ้าใจตอเพ่ือนรวมงาน มีจิตอาสา มีจิตบริการท่ีดี มีความมุงม่ันตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ี ถึงแมจะมี

โรคประจําตัวก็สามารถปฏิบัติงานหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถท้ังในระหวางท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนบรรณารักษ 

ณ สํานักหอสมุด , หองสมุด ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และหองสมุด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร 

อยางเต็มกําลังความสามารถอยางตอเนื่อง  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการเสียชีวิตของ วาที่รอยตรีปรเมษฐ คีรีเมฆ 

เปนกรณีท่ีผูตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลังความสามารถอยางตอเนื่อง 

ท่ีประชุมจึงมีมตอินุมัติใหจายคาชดเชย กรณีเสียชีวิต ใหแกทายาทของ วาท่ีรอยตรีปรเมษฐ คีรีเมฆ  

 

4.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ  

- รายงานการประชุม “ลับ” – 

 

4.4 แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประเภทคณบดี 

และประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 5088/2563 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ไดแตงตั้ง

กรรมการประจําสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ นั้น เนื่องจากกรรมการประเภทคณบดีและประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการประจํา

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประเภทรองอธิการบดี ตามขอ 5 (2) ประเภทคณบดี ตามขอ 5 (3) และ

ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 5 (4) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน 

สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดไว ขอ 5 ใหอธิการบดี

แตงตั้งคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดี    เปนกรรมการ 

(3) คณบดี     เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน  เปนกรรมการ 

(5) ผูอํานวยการ     เปนกรรมการและเลขานุการ 

จํานวนกรรมการตาม (2) รวมกับ (3) แลวตองไมเกินหาคน 

จํานวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละสํานัก 

ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนี้ 

1. ประเภทรองอธิการบดี จํานวน 2 คน ไดแก 

1.1 รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบรกิารวิชาการ  

1.2 รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 
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2. ประเภทคณบดี จํานวน 3 คน ไดแก 

2.1 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

2.2 คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

2.3 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี

3. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ไดแก  

3.1 ศาสตราจารยสรุศักดิ์ วงศรัตนชวีิน 

3.2 ผูชวยศาสตราจารยภัทรวิทย พลพินิจ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหผูดํารงตําแหนงและผูมีรายนาม

ดังตอไปนี้รวมเปนคณะกรรมการประจําสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

1. ประเภทรองอธิการบดี จํานวน 2 คน ไดแก 

1.1 รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  

1.2 รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

2. ประเภทคณบดี จํานวน 3 คน ไดแก 

2.1 คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร 

2.2 คณบดคีณะเกษตรศาสตร 

2.3 คณบดคีณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

3. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน ไดแก  

3.1 ศาสตราจารยสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน 

3.2 ผูชวยศาสตราจารยภัทรวิทย พลพินิจ 

 

4.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การแตงกายนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา 

ดวย คณะกรรมการวินิจฉัยการเลอืกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ไดมีหนังสอื ท่ี 

พม 0504 (วลพ.)/ว 120 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565 สงสําเนาคําวินิจฉัยท่ี 11/2563 ซ่ึงไดวินิจฉัยวา การบังคับใช

ประกาศหรือกําหนดวิธีปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561 

เขาลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ โดยไม เปนธรรมระหวางเพศ  พ .ศ . 2558 นั้น  เนื่องจากขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561 มิไดใหการรับรองสิทธิในการแตงเครื่องแบบ

นักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะไวอยางชัดเจน เปนเพียงกําหนดเฉพาะเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบพิธี

การสําหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง และตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกําหนดไววา “มหาวิทยาลัยจะกําหนดวิธีการใชเครื่องแบบโดยออกเปน

ประกาศมหาวิทยาลยั เพ่ือใหนักศึกษาแตงกายตามเครื่องแบบท่ีปรากฏในขอบังคับนี้ในโอกาสหรือกรณีตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม” กองกฎหมาย และฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จึงไดดําเนินการจัดทํา

ประกาศเก่ียวกับการแตงกายของนักศึกษาในการเขาเรียน เขาสอบ การติดตอ สวนงานหรือหนวยงานตาง ๆ 

การฝกปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานวิสาหกิจ การฝกงาน การฝกประสบการณ และงานพิธีการ โดยใหนักศึกษาท่ี

มีเพศสภาพหรือเพศสภาวะท่ีแตกตางจากเพศโดยกําเนิด สามารถแตงกาย ตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะของตนได  
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ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ดวยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดรองเรียน 1) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2) อาจารยสังกัด

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 3) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ 4) ผูปฏิบัติงาน

หอผูปวยจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดยื่นคํารองตอ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) เรื่อง การเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรมระหวางเพศโดยการถูกจํากัดสิทธิในการแตงกายตามเพศสภาพท่ีแตกตางจากเพศโดยกําเนิด 

ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 แลวนั้น โดยนักศึกษาไดรองเรียนประเด็น

เรื่อง การแตงกายในชั้นเรียน การเขาสอบ คณะกรรมการ วลพ. ไดวินิจฉัยแลวจึงมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพ่ือรับรองสิทธิของนักศึกษาท่ีมีเพศ

สภาพหรืออัตลักษณทางเพศท่ีแตกตางจากเพศโดยกําเนิด ประกอบกับกองกฎหมายมีความเห็นวา 

มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ภายในกําหนดระยะดังกลาว เนือ่งจากหากไมปฏิบัติ

ตามคําสั่งดังกลาวจะถือวามหาวิทยาลัยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 

ดังนั้น จะมี 2 เรื่องหลัก คือ 1) การแตงกายเขาชั้นเรียน และ 2) การแตงกายเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ซ่ึงการเขารับพระราชทานปริญญาบตัรนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษาไปแลว ดังนั้น ในครั้งนี้จึงตองแกไขประกาศ

เก่ียวกับการแตงกายนักศึกษา ในการนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธนําเสนอ

สาระสําคัญของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การแตงกายนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดนําเสนอสาระสําคัญของ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การแตงกายนักศึกษา ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอ 4.1 แกไขจากเดิม “วิญญชน” เปน “สภุาพชน” 

2. ขอ 7.2 ขอความ “... เวนแตงานพิธีการนั้นไดกําหนดการแตงกายไวเปนการเฉพาะ” 

ใหนํามาเปนวรรคสองของขอ 7 และใหปรับขอความเปน ดังนี้ “ ท้ังนี้ กรณีท่ีงานพิธีการนั้น ๆ ไดกําหนดการ

แตงกายไวเปนการเฉพาะใหแตงการตามนั้น” 

3. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ไดกําหนดรายละเอียดการแตงกาย

ของนักศึกษาตามเพศสภาพ ความเสมอภาคหรือความเทาเทียมทางเพศไวอยางชัดเจน ดังนั้น ฝายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธ อาจพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลยัเชยีงใหมเพ่ือเปนแนวทางในการออกประกาศ 

4. หากพิจารณากรณีความเสมอภาคหรือความเทาเทียมทางเพศจะไมไดเฉพาะ

นักศึกษาเทานั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรื่องการแตงกายท่ีคํานึงถึงความเสมอภาคหรือความเทาเทียม

ทางเพศของผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัดวย 

5. เม่ือมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่องดังกลาวแลวอาจมีผลขางเคียงตามมาซ่ึงมหาวิทยาลัย

ควรมีการเตรียมความพรอมในการปองกันดวย อาทิ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เชน รูปถาย เปนตน , มาตราการดูแลความปลอดภัยในการเขาหองนํ้าทุกเพศสภาพ

ใหมีความเสมอภาค 
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รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูแทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรูปถายติดบัตรนักศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ไดดําเนินการสง (ราง) ประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติการแตงกายสําหรับการถายรูปติดบัตรนักศึกษา ใหกองกฎหมาย

ไดตรวจสอบเพ่ือใหสอดคลองกับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การแตงกายนักศึกษา และ

สามารถใหแตงกายไดตามเพศสภาพหรือเพศภาวะ หากดําเนินการเรียบรอยแลวจะเสนอตอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณาตอไป 

2. แนวปฏิบัติการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร กองกฎหมายไดแนะนําใหสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการกลับไปพิจารณาตรวจสอบวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มีแนวทางในการกําหนดแนวปฏบิัติอยางไร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การแตงกายนักศึกษา 

และขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธรบัขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุม

ไปพิจารณาดําเนินการแกไขกอนดําเนินการตอไป 

2. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบวามีขอบังคับหรือ

ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการแตงกายของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีคํานึงถึงความเสมอภาคหรือความเทาเทียม

ทางเพศหรือไม 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การขับเคล่ือนการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ไดพิจารณาระเบียบ

วาระเรื่อง การขับเคลื่อนการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 โดยมีมติรับทราบการขับเคลื่อนการจัดอันดับ 

THE Impact Rankings 2022 นั้น ในการประชุมครั้งถัดไปหรือในเดือนกรกฎาคมขอใหมีการหารือประเด็นวา

ในปการศึกษา 2565 จะมีแผนการดําเนินการอยางไรเพ่ือขับเคลื่อน THE Impact Rankings 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 12/2565 ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2565 เรียบรอยแลว 

6.2 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ปการศกึษา 2565  

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 
ท้ังนี้ สําหรับรายละเอียดกิจกรรมการแสดงของผูบริหารจะขอสงขอมูลใหผูบริหาร

ไดรับทราบอีกครั้ง 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.15 นาิกา 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   
ผูจดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
นางชวัลลักษณ หงศาลา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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