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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 12/2565 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
5. นายศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร กรรมการสภาพนักงานและเลขานุการสภาพนักงาน  กรรมการ 

แทนประธานสภาพนักงาน 
6. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
8. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
9. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
10. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
11. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
12. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
13. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
16. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
17. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
18. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
19. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
20. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
21. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
22. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
23. ผศ.อมรรัตน์  จ าเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
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24. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
25. นายพงษ์สุทธิ พ้ืนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    
26. รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
27. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
28. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
29. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
30. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
31. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา    กรรมการ  

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์      
32. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
33. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
34. ศ.วิทยา เงินแท ้  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร    กรรมการ 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
35. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
36. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
37. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
38. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    
39. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ/ขอลาประชุม) 
1. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
2. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
3. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
4. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา  
 ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  
-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565                   
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 11/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้ส านักงบประมาณด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับภารกิจนั้น กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนจัดท า
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                   
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายของรัฐบาล 
รวมถึงแนวทางการจัดท างบประมาณตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่                      
สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการ
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ทิศทาง นโยบาย แผนการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยประกาศนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง รวมถึงกรอบ
นโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริบทที่เกี่ยวข้องจากภายในและ
ภายนอกประเทศ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา โดยได้น ารายละเอียด                             
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นกรอบทิศทางหลักในการด าเนินการ 
รวมถึงการปรับกลยุทธ์ระหว่างปีตามข้อเสนอแนะและที่ประชุมต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
11 ยุทธศาสตร์ 41 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ 84 แผนงาน/โครงการ 72 OKR ดังนี้ 

 เสาหลักท่ี 1 People : ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) 
 จ านวน 8 กลยุทธ์ 18 แผนงาน/โครงการ และ 13 OKR 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย (Research Transformation) 
 จ านวน 5 กลยุทธ์ 12 แผนงาน/โครงการ และ 13 OKR 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management Transformation) จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ และ 5 OKR 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) 
 จ านวน 2 กลุยทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ และ 3 OKR 

เสาหลักท่ี 2 Ecological : ด้านการรักษาระบบนิเวศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร (Management Transformation) 
จ านวน 4 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ และ 5 OKR 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน (Best Place to Work) 
จ านวน 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ และ 4 OKR 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) 
จ านวน 7 กลยุทธ์ 15 แผนงาน/โครงการ และ 9 OKR 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ และ 6 OKR 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
จ านวน 4 กลยุทธ์ 6 แผนงาน/โครงการ และ 5 OKR 
เสาหลักท่ี 3 Spiritual : ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
จ านวน 1 กลยุทธ์ 2 แผนงาน/โครงการ และ 2 OKR 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา (Collaboration/Coordination Projects) 
จ านวน 1 กลยุทธ์ 5 แผนงาน/โครงการ และ 7 OKR 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วิเคราะห์ทิศทางของรัฐบาลจากค าแถลง
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม นโยบายของ                             
สภามหาวิทยาลัย และรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566                  
ผลการสัมมนาร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ภายใต้หัวข้อการประชุม เรื่อง “ก้าวไปข้างหน้ากับสภามหาวิทยาลัย ชุดที่ 27” ณ Toscana Valley เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา รวมถึงการสัมมนาจัดท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ซึ่งได้มีการทบทวน และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ด้าน 41 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 84 แผนงาน/โครงการ 
72 OKR และมีการก าหนดจุดเน้นของแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning paradigm) และระบบ            
การจัดการศึกษาใหม่ที่เป็นออนไลน์ทั้งระบบ (KKU Academy) 

2) มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชน และสังคม ผ่านการน าองค์ความรู้และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
ถ่ายทอดสู่สังคมและชุมชนในยามวิกฤติโรคโควิด 19 เพ่ือสร้างความยั่งยืน และความผูกพันระหว่างชุมชนกับ
มหาวิทยาลัย 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพ่ิมทักษะการท างานออนไลน์ของ
บุคลากร ทั้งการประชุม การติดต่อสื่อสาร การอนุมัติ รวมถึงการประเมินผลการท างานของบุคลากรทั้งระบบ                        
(Online Management) รวมถึงผลักดันรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายและเน้นการใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น (Outsourcing) 

4) วางระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Management) ส าหรับความเสี่ยงที่ส าคัญ มีการประเมินภาวะความทนต่อความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ (Risk tolerance) รวมถึงการก าหนดแนวทางในการทบทวนห่วงโซ่และการกระจาย
ของลูกคา้ และผู้ส่งมอบให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร (Customer and Supply network plan) 

5) ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง (Research 
programs) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอาหาร ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม
ให้สามารถผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา 

6) ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่มีการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะโครงการศูนย์ กลางบริการ                
ทางการแพทย์ (Medical hub) โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farming) 

7) วางระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart security) ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และ
จัดระบบการจราจร ควบคุมทางเข้าออกให้เหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 18,745.5997 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 5,000.8692 ล้านบาท                   
(ร้อยละ 26.68) งบประมาณเงิน รายได้ จ านวน 13,744.7305 ล้านบาท (ร้อยละ 73.32) 

โดยสรุปการจัดท าแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาของ 
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 และได้มีการปรับเปลี่ยนที่
ส าคัญจากผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีข้อมูลน าเข้าจากการสัมมนาร่วมระหว่างสภา
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มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชน 
และสังคมร่วมกันในระยะยาว ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฎดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณา OKR ที่ท้าทายเพ่ือให้ส่วนงาน
พิจารณาด าเนินการแนวทางเดียวกัน และมหาวิทยาลัยกับส่วนงานควรก าหนดกลไกการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 
  ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย และควรส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ Education Transformation                         
ควรขับเคลื่อนด้านการพัฒนาหลักสูตร Learning Paradigm ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนงานอาจจะพิจารณา
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก Learning เป็น Teaching ตัวชี้วัดส าคัญของ Learning 
Paradigm คือ Assessments ซ่ึงการเปลี่ยนการวัดและประเมินผล จะสะท้อนกระบวนการจัดการเรียน และกิจกรรม
ต่าง ๆ อีกทั้งการประเมินที่ครอบคลุมด้าน KNOW Skills Personal จะสามารถขับเคลื่อน Education Transformation ได้ 
ด้าน Research Transformation ส่วนงานอาจจะพิจารณากลไกการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน High Quality 
Research ให้ได้ Q1 Tier 1 ที่มากข้ึน และขับเคลื่อน Research Question Coregulation ร่วมกับสถาบันวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาเพ่ือพิจารณากลไกการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน ในโอกาสต่อไป 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอ 
     

4.2 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ และการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติ

จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และขออนุมัติการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ตามบันทึกข้อความที่ อว 660301.26.3/713 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขออนุมัติ
จัดตั้ งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และตามบันทึกข้อความที่  อว 660301 .26 .3/712                        
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ในการนี้ เพ่ือให้การจัดตั้งหน่วยงานใหม่
และการแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยของส่วนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามข้อบังคับ  และ
ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จึงขอสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ โดยผ่านความ

เห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
ทั้งนี้ ก าหนดให้มีสถานะเป็นหน่วยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์                 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1789/2561) เรื่อง การบริหารหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์
ของส่วนงาน พ.ศ.2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ บริการวิชาการและ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มนักวิจัย และ
เครือข่ายต่าง ๆ ที่สนใจด้านปัญญาประดิษฐ์ พร้อมการให้บริการเครื่องมือเฉพาะทางที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรในภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจด้านปัญญาประดิษฐ์ 

ทั้งนี้  การจัดตั้ งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สอดคล้อ งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อย
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 311/2561) เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส่วนงาน (หน่วยงาน) ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน /ประเภทหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
- ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) : ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ 
- ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Artificial Intelligence Center (AIC) 
- ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ วิทยาลัย                         

การคอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1789/2561) เรื่อง การบริหารหน่วยงานสนับสนุน
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน พ.ศ.2561 

- ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน/ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
มหาวิทยาลัย/ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 

- วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงาน 
1) วิจัยและพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 
2) เป็นศูนย์อบรมเชิงวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
3) เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการน าวิทยาการและเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งาน 
4) พัฒนาบุคลากรทั้งนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร 

- ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัย  สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1) แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศระยะ 20 ปี  
 (พ.ศ. 2561-2580) 
2) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
3) แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือสังคมท่ีรู้คิด รู้เท่าทัน และก าลังคนที่สามารถ 

ปรับตัว และสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนสู่ยุคดิจิทัล 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวม จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาก าลังคน

ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีการทาง AI ในการแก้ปัญหา 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีหน้าที่ส าคัญในการ

ผลิตบัณฑิต และวิจัย โดยเฉพาะมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จึงมีการสอน
และวิจัย ศาสตร์ด้าน AI และวิทยาการค านวณ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ขั้นสูง และการวิจัยประยุกต์ในด้านต่าง ๆ 
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เช่น การแพทย์ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ 
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพัฒนาก าลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ 

 - ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 
ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ฯ เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เป็นศูนย์กลางบุคลากรชั้นน า  ศูนย์กลาง             

องค์ความรู้ เทคโนโลยี กิจกรรมการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
ของนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 
1) ด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ และแสวงหาผลประโยชน์เชิงวิชาการและ

เชิงพาณิชย์ จากศักยภาพด้านงานวิจัย 
2) จัดกิจกรรมด้านการวิจัย การอบรมเชิงวิชาการ เพ่ือให้บริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ให้กับภาครัฐและเอกชน 
3) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหรือบุคคลต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์                 

ด้านปัญญาประดิษฐ์ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์ 
1.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ ผลผลิตและเป้าหมายผลผลิต 
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1.4  โครงสร้างและการบริหารหน่วยงาน 

 
1.5 การบริหารงานบุคคลและแผนอัตราก าลัง 

การบริหารงานบุคคลของศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
ฉบับที่ 1789/2561 เรื่อง การบริหารหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน พ.ศ. 2561 และตามที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดโครงสร้างบุคลากร และรายละเอียดที่ 
ส าคัญ ดังนี้ 

  
 

- มีผู้บริหารหน่วยงาน เรียกว่า ผู้อ านวยการ ตามข้อ 11 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
1789/2561 เรื่อง การบริหารหน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน พ.ศ.2561 
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ข้อ 11 ให้หน่วยงานมีผู้บริหารหน่วยงานคนหนึ่ง ให้เรียกว่า ผู้อ านวยการ หรือ ผู้จัดการ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

กรณีเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้จ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ที่เก่ียวข้องกับภาระงานของหน่วยงาน 

กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะด ารงต าแหน่งเป็น  
2 วาระติดต่อกันไม่ได้ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(กบม.) ก าหนด การได้มาซึ่งผู้บริหารหน่วยงาน ให้ใช้วิธีการสรรหาบุคลที่เหมาะสม ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ ประเภท และสถานะของหน่วยงานนั้น คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ให้มีการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (กบม.) ก าหนด 

นอกจากนี้ ตามข้อ 13 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1789/2561 เรื่อง การบริหาร
หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน พ.ศ.2561 “หน่วยงานอาจมีรองผู้บริหารหน่วยงานได้ตาม
ความจ าเป็น และเหมาะสม แต่ไม่เป็นประเภทบริหาร จ านวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ตลอดจนวาระ              
การด ารงต าแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยงานก าหนด”  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบ
วาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติ การจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานประเภท

สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
2. อนุมัติ การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ได้มีการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัย                      

การคอมพิวเตอร์ และมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จัดท ารายละเอียดเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติม เสนอ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์พิจารณาอีกครั้งก่อนด าเนินการต่อไปนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้ เสนอเรื่องดังกล่าว                    
ต่อคณะกรรมการคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาด้วย 

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ คือ 1.ก ากับดูแลการขับเคลื่อนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามมติ  และ
แนวทางตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 2. ประสานการด าเนินงานให้เชื่อมโยงด้านการเรียนการสอน การวิจัย                
ด้านคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เก่ียวข้อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการ
พิจารณานโยบายด้านต่าง ๆ ร่วมกับส่วนงาน อาทิ พันธกิจ อ านาจหน้าที่ การบูรณาการ กรณี  การจัดตั้งศูนย์
ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ หากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ยังมีประเด็นที่ต้องการให้พิจารณาเพ่ิมเติม 
ก็ควรน าเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์พิจารณาด้วย 
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2. แผนภาพสรุปโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ก าหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ภายใต้ส่วนงาน ซึ่งข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อน ขอให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
พิจารณาตรวจสอบเพ่ิมเติม 

3. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้ว และการเสนอเรื่องดังกล่าวสอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม 
และการยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวมีความรวดเร็ว คล่องตัว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการก่อน และให้วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์น าเสนอต่อคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติมต่อไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการการแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ ส่วนจัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นั้น ขอให้
น าเสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และ     

การตรวจสอบ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องภารกิจของมหาวิทยาลัย และให้การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว บังเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐ  จึ งเห็นสมควรให้มี การแก้ ไขปรับปรุงข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ในการนี้    
จึงจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 ข้อ 8.5 ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (3) เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารที่ดินและอาคารที่มีการใช้หรือการ

พัฒนาเพ่ือเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ให้มีการวางแผนการลงทุนหรือการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการต่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และหรือเพ่ือก่อให้เกิดรายได้หรือเป็นการเพ่ิมมูลค่าที่จะให้เป็นประโยชน์รวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคล 
การร่วมลงทุน การกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน และความมั่นคงด้านการด าเนินกิจการที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยโดยรวมอย่าง
มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 

 (4) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารเพ่ือพัฒนาที่ดินและอาคารเชิงพาณิชย์ 
รวมถึงสินทรัพย์ทางปัญญาหรือตามมติสภามหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (5) ก ากับ ติดตาม การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 (6) อนุมัติการประนอมหนี้ที่เกิดจากการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพ่ือการลงทุนในอ านาจของ
คณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน  
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 (7) กลั่นกรองค าขอจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ ที่เกิดจากการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอ านาจของคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 (8) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใด เพ่ือท าหน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

 (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ข้อ 9.4 ให้คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
 (1) จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ หลักเกณฑ์ด้านการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน                 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ                  
พ.ศ. 2559 โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ตลอดจนยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 (2) อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 (3) ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามประเภทรายจ่ายและโอนงบประมาณข้าม

แผนงานหรือผลผลิต ในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท เพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติ 
 (4) อนุมัติการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารการเงินและทรัพย์สิน เพ่ือการลงทุนในอ านาจของคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน 
 (5) อนุมัติการประนอมหนี้ ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพ่ือการลงทุน

ในอ านาจของคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน 
 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือให้ด าเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือ
บุคคลดังกล่าวท าการแทน และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 

 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอแก้ไข ข้อ 8.5  และข้อ 9.4 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
 ข้อ 14  หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 14.1 หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัย                

เป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 14.2 หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามข้อ 14.1 ค่าบ ารุง ค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
ข้อ 14.1 ค่าบ ารุง ค่าบริการต่าง ๆ ของ 4 ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนงานดังกล่าวก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอแก้ไข ข้อ 14 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวของ 4 ส่วนงาน (วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ) สามารถก าหนดหลักเกณฑ์ได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของส่วนงาน 

  ข้อ 30 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกเงินในแต่ละประเภทให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
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 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกเงินในแต่ละประเภทของ 4 ส่วนงาน ได้แก่ วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ให้เป็นไปตามที่                 
ส่วนงานดังกล่าวก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ และให้ออกเป็นประกาศ               
ของมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 4 ส่วนงาน ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังและด ารงความมั่นคงทางการเงิน คือ มีเงินทุน
ส ารองสะสมมากกว่าค่าเฉลี่ยงบประมาณเงินรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ไม่มีส่วนต่างรายรับรายจ่ายเป็นลบและทุนส ารอง
สะสมลดลงติดต่อกัน 2 ปีงบประมาณ หากไม่สามารถรักษาวินัยการเงินการคลังหรือด ารงความมั่นคงทางการเงิน
ตามท่ีก าหนดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อความในวรรคนี้ 

 เหตุผลความจ าเป็นในการเสนอแก้ไข ข้อ 30 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวของ 4 ส่วนงาน (วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ) สามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของส่วนงานได ้

ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ข้อ 9.4 (1) (2) มีข้อความที่ซ ้าซ้อนกัน เพ่ือให้ เกิดความชัดเจน                        
ควรตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อความดังกล่าว 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ตามประกาศดังกล่าว ได้ให้อ านาจ 4 ส่วนงาน (วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ) ในการออกประกาศ 
ทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าการออกประกาศไม่สอดคล้องเงื่อนไขของ ข้อ 30 วรรคสอง ควรก าหนดให้
ชัดเจนว่าไม่ให้ใช้ประกาศกับกรณีดังกล่าวตามวรรคนี้ 

ที่ประชุมขอให้พิจารณาปรับแก้ไข ข้อ 30 วรรคสอง ดังนี้ 
- “หลักเกณฑ์ ....โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลั งและพัสดุ ....”                           

เป็น “หลักเกณฑ์....โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ....”  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และขอให้ฝ่ายบริหาร                      
รับข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาตรวจสอบ และปรับแก้ไขก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6867/2563             

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ประเภทผู้แทนจากหัวหน้าส่วนงาน โดยมีวาระ 2 ปี และจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นั้น ในการนี้ เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนจากหัวหน้าส่วนงาน ตามองค์ประกอบแห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 

 ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
 9.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
 (1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย          เป็นประธาน 
 (2) ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกิน 9 คน     เป็นกรรมการ 



14 
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 (3) รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านแผน และงบประมาณ           เป็นกรรมการ 
 (4) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้กรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ตามข้อ 9.1 (2) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี                   

โดยอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ 
 ที่ประชุมเสนอให้ แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                       

ตามองค์ประกอบข้อ 9.1 (2) จ านวน 9 คน โดยขอให้มีตัวแทนจาก 4 ส่วนงาน (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ) ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ดังนี้ 

1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี 
6. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
7. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
8. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
9. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตามองค์ประกอบข้อ 9.1 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยี 
6. คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
7. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
8. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
9. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

 
4.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   

ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานะเป็น

หน่วยงานในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และตามความในมาตรา 9 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีส่วนงานเรียกชื่อคณะวิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ซึ่งได้ครอบคลุมคณะ วิทยาลัย ที่เป็น
หน่วยงานในก ากับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกข้อบังคับระเบียบประกาศรองรับการบริหารงานของ 4 ส่วนงาน ได้แก่ 
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ด้านการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และหน่วยงาน การได้มาซึ่งผู้บริหารของส่วนงาน ด้านการบริหารงาน 
บุคคลด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ครบถ้วนแล้ว  จึงจัดท า 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และให้ยกเลิกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555    

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รองรับระบบการบริหารงานของ 4 ส่วนงาน (วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ และคณะนิติศาสตร์)  แยกตามหมวด               
6 หมวด ในข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น                     
พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 13/2565 ในวันจันทร์ ที ่11 กรกฎาคม 2565 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ ควรเพ่ิมบทเฉพาะกาล 
ก าหนดให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดๆ ที่ได้ออกใช้บังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีก 1 ปี 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การยกเลิก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 
ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาการเพิ่มบทเฉพาะกาลในข้อบังคับดังกล่าว ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมต่อไป 

 
4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่ง

ปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชการ เสนอต่อที่ประชุมว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  

 เนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1230/2565) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีแนบท้าย ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรปกติที่ศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ ให้ ใช้หลักการตามข้อ 1 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามล าดับ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ บัญชีแนบท้าย ข้อ 3 ของประกาศ
ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1762/2561) ข้อ 5 ก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายต่อชุดวิชา เป็นเงิน 33,100 บาท แต่ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 5.1 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 
210,000 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกัน 

 นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท ตามข้อ 5.1                       
รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าด้วย จึงมีอัตราที่สูงกว่าอัตราเหมาจ่ายต่อชุดวิชา 

  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้  
1. ข้อ 5.1 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ควรค านวณจากหน่วยกิตทั้งหมด 

39 หน่วยกติ ส าหรับค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ควรจัดท าเป็นประกาศเพ่ิมเติม 
2. ข้อ 5.2 ควรตัดหมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมละ 10,000 บาท ออก  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ              
ของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการดูแลและชดเชย
อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับสารสกัดกัญชงกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์
ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามบันทึกที่ อว 660201.1/4618               
ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565                         
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้ฝ่ายวิจัยฯ เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์                        
แนวปฏิบัติการดูแลและชดเชยอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากโครงการวิจัยทางคลินิกท่ีได้รับสารสกัดกัญชงกัญชาและ
กระท่อมเพ่ือประโยชน์ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                   
เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ นั้น ในการนี้  จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมขอให้พิจารณาปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 1 วรรคสอง บรรทัดที่  5 แก้ไขค าว่า “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” เป็น 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

2. ข้อ 3 ค าว่า “หมายถึง” แก้ไขเป็น “หมายความว่า” 
3. ค าว่า “เงินค่าชดเชย” ที่ปรากฎในรายละเอียดของประกาศควรเขียนค าว่า “ค่าชดเชย”              

ตามค านิยาม 
4. ควรตัดค านิยามค าว่า “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ออกเนื่องจากไม่มีการอ้างถึง

ในรายละเอียดของประกาศ 
5. ข้อ 4.1 แก้ไขค าสะกดผิดค าว่า “พยาบาบาล” แก้ไขเป็น “พยาบาล” 
6. ข้อ 4.3.2 แก้ไขค าสะกดผิดค าว่า “ทุพลภาพ” แก้ไขเป็น “ทุพพลภาพ” ค าว่า “คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาการบาดเจ็บจากการวิจัย” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการพิจารณาการบาดเจ็บจากการวิจัย” และให้
แก้ไขข้อความจากเดิม “กรณีสูญเสีย....ไม่เกิน 10,000-50,000 บาท....” เป็น “กรณีสูญเสีย....ไม่เกิน 50,000 บาท
....”  

7. ค านิยามค าว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย
และพัฒนากัญชงกัญชา” ดังนั้น ในรายละเอียดทุกหน้าที่มีค าว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนากัญชง
กัญชา” ควรแก้ไขเป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย” ตามค านิยาม 

8. ข้อ 4.4 และ ข้อ 5.2 ค าว่า “ทายาทโดยชอบตามที่กฎหมายก าหนด” แก้ไขเป็น “ทายาทโดย
ชอบด้วยกฎหมาย” 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติการดูแลและชดเชยอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บจากโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับสารสกัดกัญชง
กัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามที่เสนอ และขอให้ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  การประกวดตราสัญลักษณ์และค าขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี 
  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสนอต่อที่ประชุมว่า การประกวดตรา
สัญลักษณ์และค าขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผลการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 13/2565 ในวันจันทร์ ที ่11 กรกฎาคม 2565 
 

 

 

 

 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมทราบ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 -ไม่มี-  
 
ปิดประชุม เวลา 12.45 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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