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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ครั้งที่ 15/2565 

เม่ือวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ณ หองประชมุสารสิน ชัน้ 2 อาคารสิรคิณุากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชมุผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชมุ ณ หองประชุมสารสนิ 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักด์ิ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. ผศ.อาวุธ ย้ิมแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

5. ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน คนที่ 2 กรรมการ 

แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

7. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

8. รศ.ประพันธศักด์ิ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

9. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

10. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

11. นางสุภารัตน มูลศร ี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชมุผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

12. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

13. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

14. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

15. ผศ.ภัทรวิทย พลพินิจ  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล     

16. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

17. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

18. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร    กรรมการ 

19. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

20. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธ์ิ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

21. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

22. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

23. รศ.ทิพาพร กาญจนราช รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและการตางประเทศ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร      

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

25. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

26. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

28. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

29. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

30. ผศ.นิคม  ถนอมเสียง  รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร     

31. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

32. รศ.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

33. รศ.เกียรติไชย ฟกศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

34. รศ.พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น   กรรมการ 

35. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

36. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

37. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร 

38. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

2. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

3. นายกิตต์ิ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชมุ ณ หองประชุมสารสนิ 

1. นายภัทรศักด์ิ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหนางานพัสดุ แทนผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชมุผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชุม 

1.1 ผลการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร และคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาคณบดีเภสัชศาสตร และคณบดีวิทยาลัย-

การคอมพิวเตอร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ไดมีมติ

แตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ี 

1. แตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยนรินทร จันทรศรี ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดคณะเภสัชศาสตร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 6962/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่อง แตงต้ังคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

2. แตงต้ังให รองศาสตราจารยสิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา ตําแหนงรองศาสตราจารย 

สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ต้ังแตวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 6964/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่อง แตงต้ังคณบดี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 เรื่องที่นําเสนอสภามหาวิทยาลยัขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 

6 กรกฎาคม 2565 และมติที่ไดรบัการรับรองเรียบรอยแลว 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอที่ประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 มีระเบียบวาระที่ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติที่

ไดรับการรับรองเรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอที่ประชุม ดังน้ี 

1. การจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร 

(Enterprise Resource Planning : ERP) ในขณะน้ี บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหน่ึงในผูยื่นขอเสนอ 

แตไมไดรับการพิจารณาเน่ืองจากเปนผูขาดคุณสมบัติไดย่ืนอุทธรณ ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดพิจารณาแลวเห็นวา อุทธรณฟงไมขึ้น เน่ืองจากเปนผูขาดคุณสมบัติเรื่องผลงานที่ยื่น ยังไมแลวเสร็จ ทั้งน้ี 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะตองสงผลการอุทธรณไปยัง

คณะกรรมการวินิจฉัยที่กรมบัญชีกลาง 

2. ตําแหนงทางวิชาการเปนยุทธศาสตรหน่ึงของฝายทรัพยากรบุคคลเรื่องความกาวหนา 

(Career Path) โดยมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใชแลว ซึ่งเปนการแตงต้ัง
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

คณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ และการแตงต้ังคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการเฉพาะดาน ดานหนึ่ง ดานใดใน 5 ดาน จึงขอใหคณบดีประชาสัมพันธสื่อสารใหบุคลากรในคณะ

ไดรับทราบตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.3 การสัมมนา Digital Transformation 2022 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอที่ประชุมวา ฝายดิจิทัล ขอประชาสัมพันธกิจกรรม 

Digital Transformation 2022 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมสัมมนาใหบุคลากรไดรับรูและตระหนักถึง

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในโลกปกติใหมดวยการใชดิจิทัล และเพ่ือนําเสนอเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัย โดยแบงเปน 5 เรื่องสําคัญ ไดแก 1) Global Risks 2) ERP (Enterprise Resource Planning) 

3) Metaverse in Learning 4) PDPA (Personal Data Protection Act) และ 5) PDPA in practice of KKU 

พรอมชมนิทรรศการ Digital Transformation 2022 และนิทรรศการดานไอทีจากบริษัทชั้นนําระดับโลก 

ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคาร 50 ป วิศวะรวมใจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร หรือในรูปแบบออนไลน ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานและบุคลากรในสังกัด

เขารวมกิจกรรมดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 14/2565 

เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอที่ประชุมวา ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 14/2565 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพจิารณา 

- ไมมี - 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติจัดต้ังหนวยงานใหม และขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานและ 

หนวยงานยอยภายในสํานักบริการวิชาการ (ใหม) 
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา ดวยสํานักบริการวิชาการ ไดเสนอเรื่อง

ขออนุมัติจัดตั้งหนวยงานใหม (2 ศูนย) และปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายใน
สํานักบริการวิชาการ (ใหม) และเพ่ือใหการจัดต้ังหนวยงานใหมไดแก (1) ศูนยบริการวิชาการสังคม (2) ศูนยจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต และ (3) การปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในสํานักบริการวิชาการ (ใหม) 
เปนไปดวยความเรียบรอยสอดคลองตามเกณฑของขอบังคับและประกาศที่เก่ียวของน้ัน ในการน้ี จึงขอสรุป
รายละเอียดสําคัญเสนอตอทีป่ระขุม ดังน้ี 
1. ขออนุมัติจัดต้ังศูนยบริการวิชาการสังคม สํานักบริการวิชาการ 

(1) ช่ือหนวยงาน /ประเภทหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
- ช่ือหนวยงาน (ภาษาไทย) : ศูนยบริการวิชาการสังคม  
- ช่ือหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Center of Community Outreach (CCO) 
- ประเภทหนวยงาน : เปนหนวยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1789/2561) เรื่อง 

การบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของสวนงาน พ.ศ. 2561 
- ผูรับผิดชอบ : สํานักบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย ดร.ศุภสิทธ์ิ คนใหญ รองผูอํานวยการฝาย

บริการวิชาการ 
(2) วัตถุประสงคการจัดต้ังหนวยงาน 

1) ดําเนินการประสานการบริการวิชาการสูสังคม (Community Outreach) ในเชิงพ้ืนที่ (Area Base) 
เพ่ือสรางคุณคารวมกัน และสงผลใหเกิดการพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ 

2) สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของสํานักบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยขอนแกน 
3) สรางโอกาสและเปนการเพ่ิมรายไดจากการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ใหกับสํานักบริการวิชาการในการพ่ึงพาตนเองจากศักยภาพความพรอมของศูนยบริการวิชาการสังคม 
(3) การบริหารงานบุคคลและแผนอัตรากําลัง 

โครงสรางบุคลากรของศูนยบริการวิชาการสังคม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

แผนอัตรากําลงั ป พ.ศ. 2565 - 2569 

ที่ ตําแหนง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

 โอนมาสังกัด      

1 นักวิชาการศึกษา 11 10 

(เกษียณ 1) 

10 10 9 

(เกษียณ 1) 

2 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 1 1 1 1 

3 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 1 1 1 1 1 

 รวม 13 12 12 12 11 

  

(4) รายได รายจาย และประมาณการรายรับ - รายจาย 
แหลงรายได - รายจาย 

รายได รายจาย 

แหลงรายได ประกอบดวย 

(1) แหลงทุนภายนอก ทัง้จากภาครัฐบาล และเอกชน 

(2) จากการบรกิารวิชาการแกผูรับบริการวิชาการ         

ทั้งภายในและภายนอก 

 

รายจายที่สําคัญ ไดแก 

(1) คาใชจายบุคลากร 

(2) คาใชจายดําเนนิงาน (รายจายเพื่อบรหิารงาน

ประจํา/คาสาธารณูปโภค/คาวสัดุ) 

(3) หักเขาสวนกลาง (ม.ขอนแกน) 10 % 

(4) คาใชจายอื่น (ทนุสํารองของหนวยงาน 5 %) 

ประมาณการรายรับ - รายจาย ระหวางป พ.ศ. 2566 - 2570 

ประมาณการรายรับ – รายจาย (บาท) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประมาณการรายรับ      

1. งบประมาณจากมหาวิทยาลัย/สํานัก

บริการวิชาการ (บาท) 

- - - - - 

2. รายไดจาการใหบ ริการวิชาการ

รวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

12,000,000 12,500,000 13,000,000 13,500,000 14,000,000 

รวมรายรับ 12,000,000 12,500,000 13,000,000 13,500,000 14,000,000 

ประมาณการรายจาย      

1. งบบุคลากร       

(เงินเดือน+ประกันสังคม) 419,650 347,206 356,894 366,970 306,040 

2. งบดําเนินงาน       

ไดแก คาใชจายในการดําเนิน

โครงการ คาสาธารณูปโภค                 

การประชาสัมพันธและการตลาด 

8,400,000 8,750,000 9,100,000 9,450,000 9,800,000 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

ประมาณการรายรับ – รายจาย (บาท) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

3. รายจายอ่ืน      

ทุนสํารองของหนวยงาน 5 % 60,000 62,500 65,000 67,500 70,000 

4. หักเขาสวนกลาง ม.ขอนแกน (10%) 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 

รวมรายจาย 8,999,650 9,284,706 9,651,894 10,019,470 10,316,040 

รายรบั – รายจายสุทธิ 3,00,350 3,215,294 3,348,106 3,480,530 3,683,960 

 

2. ขออนุมัติจัดต้ังศูนยจัดการศึกษาตลอดชีวิต สํานักบริการวิชาการ 

(1) ช่ือหนวยงาน /ประเภทหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

- ช่ือหนวยงาน (ภาษาไทย) : ศูนยจัดการศึกษาตลอดชีวิต   

- ช่ือหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Center of Lifelong Education (CLE) 

- ประเภทหนวยงาน : เปนหนวยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1789/2561) เรื่อง 

การบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของสวนงาน พ.ศ. 2561 

- ผูรับผิดชอบ : สํานักบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย อุปสัย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

(2) วัตถุประสงคการจัดต้ังหนวยงาน 

1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree เพ่ือการ Reskill 

(การสรางทักษะขึ้นมาใหมที่จําเปนตอการทํางาน) Upskill (เพ่ิมเติมจากทักษะที่มีอยูเดิม) และ New Skill 

(ทักษะใหมที่จําเปนในอนาคต) ใหกับผูเรียนทุกชวงวัยโดยตอบสนองตอความตองการของสังคม รวมทั้งการจัดทํา 

Professional Training  

2) ประสานการดําเนินงานหลักสูตรบูรณาการศาสตรซึ่งเปนหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) 

อันเกิดจากความรวมมือของหลายสวนงานในการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

เปาหมายที่ต้ังไว 

(3) การบริหารงานบุคคลและแผนอัตรากําลัง 

โครงสรางบุคลากรของศูนยจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

แผนอัตรากําลงั ป พ.ศ. 2565 - 2569 

ที่ ตําแหนง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

 โอนมาสังกัด      

1 นักวิชาการศกึษา 7 7 7 7 7 

2 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 2 2 2 2 2 

3 เจาหนาท่ีธุรการ 1 1 1 1 1 

 รวม 10 10 10 10 10 

 
(4) รายได รายจาย และประมาณการรายรับ - รายจาย 

แหลงรายได - รายจาย 
รายได รายจาย 

แหลงรายได ประกอบดวย 

(1) รายไดจากการใหบริการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 

แบบประกาศนียบัตรใหแกผูรับบริการทั้ งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(2) รายไดจากการจัดการหลักสูตรบูรณาการศาสตร 

 

รายจายที่สําคัญ ไดแก 

(1) คาใชจายบุคลากร 

(2) คาใชจายดําเนินงาน (รายจายเพื่อบริหารงาน

ประจํา/คาสาธารณูปโภค/คาวัสดุ) 

(3) หักเขาสวนกลาง (ม.ขอนแกน) 10 % 

(4) คาใชจายอื่น (ทุนสํารองของหนวยงาน 5 %) 

ประมาณการรายรับ - รายจาย ระหวางป พ.ศ. 2566 - 2570 

ประมาณการรายรับ – รายจาย (บาท) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประมาณการรายรับ      

1. งบประมาณจากมหาวิทยาลัย/สํานัก

บริการวิชาการ (บาท) 

- - - - - 

2. รายไดจากการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตร Non Degree 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

3. รายไดจากการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรบูรณาการศาสตร 

- 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 

4. รายไดอ่ืน ๆ (เงินจากภายนอก ท้ัง

ภาครัฐ หรือเอกชน) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวมรายรับ 7,000,000 11,600,000 14,200,000 17,800,000 19,400,000 

ประมาณการรายจาย      

1. งบบุคลากร       

(เงินเดือน+ประกันสังคม) 208,110 213,518 222,783 232,418 243,461 

2. งบดําเนินงาน       

ไดแก คาใชจายในการดําเนิน

โครงการ คาสาธารณูปโภค                   

การประชาสัมพันธและการตลาด 

5,250,000 7,050,000 8,850,000 10,650,000 12,450,000 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

ประมาณการรายรับ – รายจาย (บาท) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
5. รายจายอ่ืน      

ทุนสํารองของหนวยงาน 5 % 35,000 58,000 71,000 89,000 97,000 

4. หักเขาสวนกลาง ม.ขอนแกน (10%) 70,000 116,000 142,000 178,000 194,000 

รวมรายจาย 5,563,110 7,437,518 9,285,783 11,149,418 12,984,461 

รายรับ – รายจายสุทธิ 1,436,890 4,162,482 4,914,217 6,650,582 6,415,539 

 

3. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในสํานักบริการวิชาการ (ใหม) 

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในสํานักบริการวิชาการ เดิม กับ ใหม 

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอย (เดิม) การแบงหนวยงานและหนวยงานยอย (ใหม) 

การแบงหนวยงาน/หนวยงาน 

1. กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ 1. กองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ (มีบุคลากร 13 

คน) 

งานบริการวิชาการ (มีบุคลากร 9 คน) ไมมีการแบงหนวยงานยอย  

งานบริหารและส่ือสารองคกร (มีบุคลากร 16 คน)  

งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

(มีบุคลากร 9 คน) 

 

หนวยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร 

- 2. ศูนยบริการวิชาการสังคม (มีบุคลากร 13 คน) 

 ไมมีการแบงหนวยงานยอย  

- 3. ศูนยจัดการศึกษาตลอดชีวิต (มีบุคลากร 10 คน) 

 ไมมีการแบงหนวยงานยอย  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอที่ประชุมวา การปรับเปลี่ยน

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในสํานักบริการวิชาการไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําสํานักบริการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรียบรอยแลว ทั้งน้ี 

จะไมมีการแบงหนวยงานยอยของหนวยงาน เน่ืองจากมีหลักคิดในการบริหารในรูปแบบ Grand Organization 

โดยจะใช TOR เปนตัวกําหนดภารกิจของบุคลากร และโครงสรางของสํานักบริการวิชาการไดดําเนินการ

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ขอใหศึกษาเรื่อง Micro-Credentials 

ซึ่งเปนบทบาทสําคัญในการสนับสนุนภารกิจของศูนยจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถ

ดําเนินการไปใชทิศทางเดียวกันในการทําเรื่อง Lifelong Learning ในลักษณะ Micro-Credentials 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักการ การจัดตั ้งศูนยบริการวิชาการสังคม สํานักบริการ

วิชาการ เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร สังกัดสํานักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ 

2. เห็นชอบหลักการ การจัดต้ังศูนยจัดการศึกษาตลอดชีวิต สํานักบริการวิชาการ 

เปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร สังกัดสํานักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ 

3. เห็นชอบหลักการ การปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานและหนวยงานยอย

ภายในสํานักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ 

 

4.2 (ราง) ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2565 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดพิจารณาสวัสดิการ

กองทุนสํารองตาง ๆ โดยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

กองทุนสํารองเพื่อผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 เปนตน 

มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนอัตราเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยจะสมทบใหสําหรับบุคลากรที่มีความประสงค

หักเงินเดือนสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยสมทบ

ไมเกินรอยละ 3 ของคาจาง มหาวิทยาลัยจึงไดมีการทบทวนและเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดังน้ี 

 
ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนอัตราเงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จากเดิม “รอยละ 3 ของคาจาง” เปน รอยละ 5 

ของคาจาง และเห็นควรแกไขขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 

ขอ 33 ใหม จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

พ.ศ. 2565 ในการน้ี จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามขอ 50.1 แหงขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดไววา “คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแกไข 

เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขอบังคับ โดยเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาและ

ไดรับความเห็นชอบ...” 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

- ไมมี - 

 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 กิจกรรม Reinventing KKU Campus 

ประธานกรรมการ เสนอตอที่ประชุมวา ขอเรียนเชิญผูบริหารสวนงานทุกสวนงาน

และบุคลากรที่สนใจเขารวมกิจกรรม Reinventing KKU Campus ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ หองประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร และในรูปแบบออนไลน ซึ่งจะมีการจัด Town Hall โดยนายกสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม จะมีการพูดคุย

เกี่ยวกับการปรับปรุง KKU Campus เชน การปรับปรุงศูนยอาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ มข.) การจัดหา

ที่พักบุคลากรและนักศึกษา การปรับปรุงภูมิทัศนตาง ๆ เปนตน และพบปะสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

6.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจําป 2565 

ประธานกรรมการ เสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งพบวามหาวิทยาลัยขอนแกนคะแนนลดลงประมาณรอยละ 4 ทําใหคะแนนต่ํากวา

รอยละ 85 ไมผาน ITA และมีสถาบันอุดมศึกษา 20 แหง ที่ไมผาน ITA  

ทั้งน้ี ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารไดดําเนินการวิเคราะหสาเหตุ โดย

ขอมูลเบ้ืองตนคือ การใหคะแนนของ ป.ป.ช. จะใชคะแนนโหวตรอยละ 60 แบงเปน บุคลากรภายใน รอยละ 30 

และบุคคลภายนอก รอยละ 30 ดังน้ัน ภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกนจะมีผลตอการรับรูของสาธารณะ

ซึ่งอาจมีผลตอการใหคะแนน ในการนี้ จึงขอหารือตอที่ประชุมเพื่อดําเนินการปรับปรุงในปตอไป และขอให

รองอธิการบดีฝายบริหารนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอที่ประชุมวา ขอนําเสนอขอมูลที่ไดดําเนินการวิเคราะห ดังน้ี 
เปรียบเทียบผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รายตัวช้ีวัดระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน   (Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT)  

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 

1. การปฏิบัติหนาที่ 89.54 86.76 -2.78 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด  

83.40 78.40 -5 

• เปนไปตามขั้นตอนท่ีกําหนด 85.69 81.15 -4.54 

• เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 81.11 75.65 -5.46 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมา

ติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด  

80.71 77.31 -3.4 

• บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมา

ติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

80.71 77.31 -3.4 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

อยางไร 

80.43 78.07 -2.36 

• มุงผลสําเร็จของงาน 84.17 82.58 -1.59 

• ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 78.37 75.22 -3.15 

• พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 78.76 76.42 -2.34 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับ

การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

98.11 96.39 -1.72 

• เงิน 98.64 97.60 -1.04 

• ทรัพยสิน  98.87 97.84 -1.03 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 96.83 93.75 -3.08 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแลว 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม 

97.88 95.27 -2.61 

• เงิน 98.87 95.91 -2.96 

• ทรัพยสิน 98.19 96.63 -1.56 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 96.60 93.27 -3.33 

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

96.67 95.11 -1.56 

• เงนิ 98.19 96.88 -1.31 

• ทรัพยสิน 98.19 97.12 -1.07 

• ประโยชนอ่ืน ๆ  เชน การยกเวนคาบริการ การอํานวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 93.65 91.35 -2.3 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 
2.การใชจายงบประมาณ  79.36 75.85 -3.51 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 63.94 59.94 -4 

• ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 63.94 59.94 -4 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 81.93 77.89 -4.04 

• คุมคาตอประโยชนท่ีไดรับ 81.74 77.53 -4.21 

• เปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีต้ังไว 82.13 78.25 -3.88 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด 

87.14 82.51 -4.63 

• หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก

นอยเพียงใด 

87.14 82.51 -4.63 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คา

วัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

89.54 88.28 -1.26 

• บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คา

วัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

89.54 88.28 -1.26 

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

85.10 81.42 -3.68 

• โปรงใส ตรวจสอบได 85.28 83.09 -2.19 

• เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 84.93 79.76 -5.17 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

68.48 65.05 -3.43 

• สอบถาม 71.02 68.10 -2.92 

• ทักทวง 68.27 64.50 -3.77 

• รองเรียน 66.15 62.56 -3.59 

3. การใชอํานาจ 84.22 81.73 -2.49 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 76.81 73.55 -3.26 

• ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 76.81 73.55 -3.26 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอย

เพียงใด 

76.27 74.20 -2.07 

• ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอย

เพียงใด 

76.27 74.20 -2.07 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

75.95 72.66 -3.29 

• ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให

ทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

75.95 72.66 -3.29 

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 92.34 90.04 -2.3 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 
• ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 92.34 90.04 -2.3 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 

มากนอยเพียงใด 

95.12 94.82 -0.3 

• ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 

มากนอยเพียงใด 

95.12 94.82 -0.3 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 88.81 85.12 -3.69 

• ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 88.81 80.50 -8.31 

• มีการซ้ือขายตําแหนง 95.04 93.38 -1.66 

• เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 85.90 81.46 -4.44 

4. การใชทรัพยสินราชการ 78.65 76.02 -2.63 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือ

นําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

91.23 88.77 -2.46 

• บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือ

นําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

91.23 88.77 -2.46 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของ

ทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

63.04 58.68 -4.36 

• ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของ

ทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

63.04 58.68 -4.36 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของ

ทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

77.84 75.13 -2.71 

• ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน 

มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

77.84 75.13 -2.71 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

93.91 92.91 -1 

• บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต

อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

93.91 92.91 -1 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

70.82 67.76 -3.06 

• ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

มากนอยเพียงใด 

70.82 67.76 -3.06 

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการนาํไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

75.04 72.87 -2.17 

• หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

75.04 72.87 -2.17 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 78.91 74.21 -4.7 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก

นอยเพียงใด 

85.81 79.90 -5.91 

• ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญ กับการตอตานการทุจริต มาก

นอยเพียงใด 

85.81 79.90 -5.91 

I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 84.69 74.40 -10.29 

• ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจรติในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 87.30 79.81 -7.49 

• จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 82.09 68.99 -13.1 

I27 หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตที่ยังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 74.65 81.97 7.32 

• หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 74.65 81.97 7.32 

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 

77.96 69.68 -8.28 

• เผาระวังการทุจริต 77.59 70.07 -7.52 

• ตรวจสอบการทุจริต 78.49 70.30 -8.19 

• ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต 77.79 68.68 -9.11 

I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 

77.73 71.74 -5.99 

• หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอย

เพียงใด 

77.73 71.74 -5.99 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิด

เห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

72.62 67.55 -5.07 

• สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 73.51 68.93 -4.58 

• สามารถติดตามผลการรองเรียนได 72.22 66.27 -5.95 

• ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 74.42 69.26 -5.16 

• ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 70.33 65.72 -4.61 

คะแนนรวม 82.13 78.91 -3.22 

 

2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT)  

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน  78.64 82.41 +3.77 

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

75.45 77.20 +1.75 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 

• เปนไปตามขั้นตอนท่ีกําหนด 75.84 78.65 +2.81 

• เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 75.06 75.75 +0.69 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ 

อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

73.58 75.54 +1.96 

• เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ 

อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

 

73.58 75.54 +1.96 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับการ

ดําเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 

73.58 86.54 +12.96 

• เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเกี่ยวกับการ

ดําเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด 

73.58 86.54 +12.96 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอให

จายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

หรือไม 

98.65 97.06 -1.59 

• เงิน 98.46 96.76 -1.7 

• ทรัพยสิน 98.84 97.30 -1.54 

• ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 98.65 97.12 -1.53 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

71.93 75.73 +3.8 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

71.93 75.73 +3.8 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.62 79.56 -2.06 

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 71.93 74.12 +2.19 

• เขาถึงงาย ไมซับซอน 71.06 73.78 +2.72 

• มีชองทางหลากหลาย 71.31 74.45 +3.14 

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

70.09 74.09 +4 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยาง

ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

70.09 74.09 +4 

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/

การใหบริการ หรือไม 

97.88 92.09 -5.79 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/

การใหบริการ หรือไม 

97.88 92.09 -5.79 

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

70.49 70.79 +0.3 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง (-)/

เพ่ิมขึ้น (+) 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

70.49 70.79 +0.3 

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานหรือไม 

98.46 86.69 -11.77 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน

หนวยงานหรือไม 

98.46 86.69 -11.77 

8. การปรับปรุงการทํางาน 75.54 75.97 0.43 

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

71.41 71.77 +0.36 

• เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

71.41 71.77 +0.36 

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการ

ดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

69.27 71.29 +2.02 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดี

ขึ้น มากนอยเพียงใด 

69.27 71.29 +2.02 

E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

97.69 96.40 -1.29 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

97.69 96.40 -1.29 

E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น 

มากนอยเพียงใด 

70.24 67.07 -3.17 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา

ไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน 

มากนอยเพียงใด 

70.24 67.07 -3.17 

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส

มากขึ้น มากนอยเพียงใด 

69.07 73.32 +4.25 

• หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใส

มากขึ้น มากนอยเพียงใด 

69.07 73.32 +4.25 

คะแนนรวม 78.6 79.31 +0.71 

 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง/เพ่ิมขึ้น 

9. การเปดเผยขอมูล 100 100 - 

• O1 โครงสราง 100 100 - 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง/เพ่ิมขึ้น 

• O2 ขอมูลผูบริหาร  100 100 - 

• O3 อํานาจหนาท่ี 100 100 - 

• O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100 100 - 

• O5 ขอมูลการติดตอ 100 100 - 

• O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 100 100 - 

• O7 ขาวประชาสัมพันธ 100 100 - 

• O8 Q&A 100 100 - 

• O9 Social Network 100 100 - 

• O10 แผนดําเนินงานประจําป 100 100 - 

• O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน 100 100 - 

• O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 100 100 - 

• O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 100 - 

• O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100 100 - 

• O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100 100 - 

• O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 100 100 - 

• O17 E-Service 100 100 - 

• O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 100 100 - 

• O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป รอบ 6 เดือน 100 100 - 

• O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 100 100 - 

• O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 100 - 

• O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ 100 100 - 

• O23 สรปุผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 100 - 

• O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 100 100 - 

• O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 100 - 

• O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 100 - 

• O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 100 - 

• O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 100 100 - 

• O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 100 - 

• O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 100 - 

• O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 100 - 

• O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100 100 - 

• O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100 100 - 

10. การปองกันการทุจริต 100 81.25 -18.75 

• O34 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 100 100 - 

• O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100 100 - 

• O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 100 100 - 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

หัวขอการประเมิน ป 2564 ป 2565 ลดลง/เพ่ิมขึ้น 

• O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 100 - 

• O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 100 100 - 

• O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100 0 -100 

• O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน 100 0 -100 

• O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 100 0 -100 

• O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100 100 - 

• O43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน 

100 100 - 

คะแนนรวม 100 90.63 -9.37 

 

จากขอมูลขางตนจะพบวา คะแนนที่ไมถึง 85 คะแนน มี 2 สวน คือ สวนที่ 1) การประเมนิ

ตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน   (Internal Integrity and Transparency  Assessment : IIT) 

ซึ่งบุคลากรภายในเปนผูประเมิน และ สวนที่ 2) การประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก 

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งบุคคลภายนอกเปนผูประเมิน สําหรับสวน

จะทําใหไดคะแนน คือ สวนที่ 3) การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) ซึ่งเปนขอมูลเอกสาร โดยในปตอไปมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ ดังน้ี 1) แผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต 2) การรับรูทั้งภายในและภายนอก โดยจะตองสรางการรับรูจากสวนกลาง คือ กองกฎหมาย 

กองสื่อสารองคกร และสวนงานดวย จึงขอนําเสนอขอมูลในภาพรวมวามีประเด็นใดบาง ซึ่งเปนคะแนนจากผล

โหวตประมาณรอยละ 67 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการทําความเขาใจ ช้ีแจง และสื่อสารใหบุคลากรหรือผูตอบแบบสอบถาม

ไดรับรูและเขาใจคําถาม เพ่ือเปนแนวทางใหผูตอบแบบสอบถามและอาจจะทําใหไดคะแนนเพ่ิมมากขึ้น 

2. ขอใหคณะทํางานที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไดระมัดระวังและติดตามเรื่องดังกลาวอยางเขมขนมากย่ิงขึ้น 

โดยเฉพาะในสวนที่  3 คือ  การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) ซึ่งเปนขอมูลเอกสาร 

3. ควรมีการเชิญชวนใหบุคลากรไดเขารวมการประเมินโดยการประชาสัมพันธผาน

ชองทาง KKU POP Mail และเว็บไซตมหาวิทยาลัยดวย ทั้งน้ี ในชวงที่มี KKU POP Mail ประชาสัมพันธขอให

มีเฉพาะเรื่องดังกลาว  

4. มหาวิทยาลัยมีนโยบายตาง ๆ ที่ชัดเจนอยูแลว แตการปฏิบัติมหาวิทยาลัยไดมี 

การถายทอดสูการปฏิบัติ (Deployment) ไปยังคณะไดอยางครบถวนหรือไม รวมถึงการประเมินระดับคณะ 

เฉพาะกลุม (Segmentation) เพ่ือไดใหเห็นภาพวาบุคลากรในคณะไดมีแนวปฏิบัติหรือความคิดเห็นอยางไร 

มหาวิทยาลัยจะมีขอมูลเฉพาะกลุม (Segmentation) ระดับคณะไดหรือไม เพ่ือใหคณะไดตรวจสอบติดตามวา

แตละองคกรมีการติดตามเรื่องน้ีอยางไรบาง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2565 ในวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2565 

ฉบับไดการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2565 ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2565 เรียบรอย 

5. เนื่องจากคําถามในแบบสอบถามอาจมีขอคําถามลวง อาจมีการสื ่อสารให

ผูตอบแบบสอบถามไดรับทราบ 

6. ผูบริหารสวนงานควรมีการสื่อสารภายในองคกรเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจ

กับผูปฏิบัติงาน 

ประธานกรรมการ เสนอตอที่ประชุมวา ในการประเมินปตอไปรองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจขอความรวมมือคณะตาง ๆ เพ่ือสงรายช่ือผูตอบแบบประเมิน รวมถึงการสื่อสารและกระตุนการประเมิน 

เพ่ือกระจายการมีสวนรวมไปยังคณะ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.15 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางสาวลัลธริมา ประจง 

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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