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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2565 ในวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 19/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 17 ตลุาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ศักดา วราอัศวปติ  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายบริหาร      

3. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  กรรมการ 

4. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

6. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

7. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

8. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

9. ผศ.นรนิทร จันทรศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

10. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

11. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

12. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

13. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

14. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

15. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

17. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

18. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ  ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   

19. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

20. ผศ.พิเชษฐ เรืองสุขสุด  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน คนท่ี 2 กรรมการ

    แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน   

21. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

22. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

23. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

24. รศ.วนิดา แสงสารพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 
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25. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

26. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
27. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  

28. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 
29. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 
30. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

31. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 
32. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 
33. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร    กรรมการ 
35. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
36. นายเฉลิมพงษ พงษประชา รักษาการแทนผูอํานวยการกองบริหารงาน   กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
37. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
38. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 
40. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 
41. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 
1. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 
 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 
2. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  
ประธานกรรมการ ไดกลาวตอนรับคณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

คณบดีคณะนิติศาสตร และผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซ่ึงในวันนี้ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก 
ท่ีประชุมปรบมือแสดงความยินดีและขอตอนรับเขารวมการประชุม ฯ 
หลงัจากนั้น ประธานกรรมการไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 ผลการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 ไดมีมติแตงตั้งให รองศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ 

ตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะนิติศาสตร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ตั ้งแตวันที่ 7 

ตุลาคม 2565 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9507/2565 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แตงตั้ง

คณบดีคณะนิติศาสตร ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 

7 ตุลาคม 2565 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 

ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. รายงานทางการเงิน : ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหมีผูตรวจสอบบัญชจีากบุคคลภายนอก

ซ่ึงเปนผูตรวจสอบบัญชีที่กระทรวงการคลังไดขึ้นบัญชีและใหความเห็นชอบตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ นั้น 

โดยการตรวจสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ผูตรวจสอบบัญชีไดมีขอสังเกต เชน 1) เก่ียวกับ

คณะท่ีมีรายไดจากการใหบริการ เชน คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาชําระผานธนาคารไปยังสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ นั้น การรับรูรายไดควรตองเปนลักษณะตามเวลาจริง (Real - Time) และการรับรูรายได

เปนธุรกรรมรายบุคคล (Individual Transaction) 2) สินทรัพย โดยเฉพาะครุภัณฑที่ยังมีขอมูลไมครบถวน 

3) ระบบการไหล (Supply Chain) ของวัสดุหรือผลิตภัณฑยาจากคลังยา (Inventory Stock) 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2565 : ตามท่ีไดมีการหารือ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเก่ียวกับการใหคาชดเชยแกบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป 

ท่ีมีความประสงคลาออกนั้น ไดมีการปรับแกไขแลว โดยไดกําหนดเง่ือนไขไวและจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการกรณี

การเกษียณอายุราชการกอนกําหนด (Early Retire) เปนรอบได 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 18/2565 

เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 18/2565 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 18/2565 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 2062/2562) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทน

ผูบริหาร ไดครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565 จึงมีผลทําใหพน

จากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนง

ท่ีวางลง ตามขอ 5 และขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดกําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 5 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารจํานวนสี่คน โดยเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

ประกอบดวย 

(1) รองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน  

(2) คณบดี จํานวนสองคน  

(3) ผูอํานวยการ จํานวนหนึ่งคน  

ขอ 6 ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผูแทนผูบริหาร ตามขอ 5  

หลักเกณฑและวิธีการใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูกําหนด  

ขอ 7 ใหดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวัน

กอนท่ีกรรมการชุดเดิมจะครบวาระการดํารงตําแหนง  

ในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารวางลง ใหมีการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหาร แทนตําแหนงท่ีวางลงภายในสี่สบิหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวน

แตวาระการดํารงตําแหนงท่ีวางลงเหลือนอยกวาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงก็ได และใหจํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนผูบริหารในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารเพียงเทาท่ีมีอยู 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2565 ในวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ และ

เลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร ตามขอ 5 (2) แหงขอบังคับฉบับดังกลาว (แทนตําแหนง

ท่ีวาง) จํานวน 1 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการ ไดเสนอวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผูแทนผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยใชวิธกีารเลอืกโดยการลงคะแนนดวยวิธดีิจิทัลผานโปรแกรม Google Form 

และใหฝายเลขานุการ ฯ ตรวจสอบสิทธิใหเรียบรอย กรณีผูมาแทนตองไดรับการมอบหมายจากกรรมการเปน

ลายลักษณอักษร 

ฝายเลขานุการ ฯ รายงานผลการตรวจสอบสิทธิถูกตองครบถวน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการใชวิธีการเลือกโดยการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม 

Google Form ตามท่ีประธานกรรมการเสนอ 

2. เห็นชอบให รองศาสตราจารยดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

รวมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนผูบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) ซ่ึงเปนผูท่ีไดคะแนน

สูงสุดตามผลการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัล 

 

4.2 การเสนอช่ือผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคํา ประจําป 2565 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดใหมี

รางวัลกาลพฤกษทองคํา และไดมีการดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล ประจําป 2565 โดยคณะกรรมการ

พิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคํา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 6512/2565 

ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ไดดําเนินการพิจารณากลั่นกรองผูสมควรไดรับรางวัลตามหลักเกณฑและวิธีท่ี

กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 1858/2562 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงกําหนดให

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับรางวัล ท้ังประเภทบุคคล

และประเภทนิติบุคคลหรือองคกร จํานวนไมเกินประเภทละ 2 รายชื่อ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาคัดเลือก นั้น  

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคํา 

ประจําป 2565 ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2565 ไดพิจารณากลั่นกรองแลว มีมติเปน

เอกฉันทใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลกาลพฤกษทองคํา ประจาํป 2565 ดังนี ้

1. ประเภทบุคคล ผูไดรับการกลั่นกรอง คือ นายอํานาจ พรหมสูตร  

2. ประเภทนิติบุคคล หรือองคกร ไมมีผูผานเกณฑฯ  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล

กาลพฤกษทองคํา ประจาํป 2565 ประเภทบุคคล ไดแก นายอํานาจ พรหมสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2565 ในวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

4.3 การเลือกกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) ประเภท

หัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสัง่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 1117/2564 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยไพบูลย ดาวสดใส 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร เปนกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) ประเภทหัวหนา

สวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก นั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดครบวาระการดํารงตําแหนง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565 จึงมีผลทําใหพนจากการเปนกรรมการจรรยาบรรณ 

ประจาํมหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก ดังนั้น 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการ ก.จ.ม. ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก ตามขอ 39 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณและการดําเนินการดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดกําหนดไวดังนี้ 

ขอ 39 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน เรียกโดย

ยอวา ก.จ.ม. 

39.1 องคประกอบของ ก.จ.ม. มีดังนี้ 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ    เปนประธานกรรมการ  

(2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนสี่คน    เปนกรรมการ  

(3) หัวหนาสวนงานระดับคณะ     เปนกรรมการ  

วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวนหนึ่งคน 

(4) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบ     เปนกรรมการ  

ดานการบริหารงานบุคคล 

(5) ประธานสภาพนักงาน      เปนกรรมการ  

(6) หัวหนาหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและ 

เลขานุการ 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการมีจํานวนไดตามความเหมาะสม 

39.2 หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ ก.จ.ม. 

(3) กรรมการตามขอ 39.1 (3) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือก

จากผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก 

ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการจรรยาบรรณ ประจํา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก ตามขอ 39.1 (3) 

แหงขอบังคับฉบับดังกลาว (แทนตําแหนงท่ีวาง) จํานวน 1 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบให รองศาสตราจารยเพ็ญศรี เจริญวานิช 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รวมเปนกรรมการจรรยาบรรณ ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.จ.ม.) 

ประเภทหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 19/2565 ในวันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 20/2565 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 การจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ประจําป 2565 และ โครงการ

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2565 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมา บูชานาค” ประจําป 2565 : ไดกําหนดจัดข้ึนใน

ระหวางวันท่ี 6 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกิจกรรมอาทิ เชน 

พิธีตักบาตรพระสงฆ พิธีอัญเชญิพระอุปคุต ขบวนแหพระบรมสารีรกิธาตุ การประกวดขบวนแหและกระทง เปนตน 

2. โครงการกฐินมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2565 : ไดกําหนดจัดข้ึนในระหวาง

วันท่ี 21 – 22 ตุลาคม 2565 ทอดถวาย ณ วัดศรีนวล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยวันศุกรท่ี 

21 ตุลาคม 2565 เปนพิธีสมโภชองคผาพระกฐิน และวันเสารท่ี 22 ตุลาคม 2565 เปนพิธีถวายผาพระกฐิน 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชญิผูบริหารทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ประธานกรรมการ ไดมีขอเสนอแนะวา งานสีฐานเฟสติวัล : ดวยขบวนแหปท่ีผานมา

ใชระยะเวลานาน จึงขอใหปนี้มีการจัดการการจัดลําดับการปลอยขบวนแหแตละขบวนใหมีความรวดเร็ว และ

ควรมีการประชาสมัพันธกิจกรรมเดนของแตละวันดวย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 หารือเกี่ยวกับวิชาศึกษาท่ัวไป และการจัดสัมมนาตาง ๆ ใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ไดกําหนดเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว 

เชน การลดจํานวนหนวยกิตบังคับจากเดิมไมนอยกวา 30 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 24 หนวยกิต การยกเลิก

การแบงหมวด เปนตน เนื่องดวยผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป และรองอธิการบดี

ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ไดขอหารือเก่ียวกับทิศทางการดําเนินการ จึงมีความเห็นวา เพื่อใหคณบดี

ไดมีสวนรวม จึงไดกําหนดจัดสัมมนาระดมสมอง ณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในชวงตนเดือนธันวาคม 2565 

โดยใหรองคณบดีท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาเขารวมดวย ซ่ึงจะมีประเด็นหารือ เชน การแบงจํานวนหนวยกิต 

จากเดิมไมนอยกวา 30 หนวยกิต เปนไมนอยกวา 24 หนวยกิตจะแบงอยางไร การบริหารจัดการเก่ียวกับวิชา

ศึกษาท่ัวไป เปนตน ท้ังนี้ อาจจะมีการหารือเก่ียวกับ Re-Skill , Up-Skill ,การใหบริการการศึกษาตลอดชีวิต

ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ในการนี้ จึงขอรับฟง

ความคิดเห็นจากท่ีประชุมดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีเสนอตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสัมมนาเพ่ือ Re-Skill ดานความสามารถในการทํางาน

ดานบริหาร ดานภาวะผูนําใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยจัดนอกสถานท่ีท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

อาจมีการศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัท่ีมีความรวมมือหรือมีตนแบบท่ีดี 

2. ดวยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือ

ทางวิชาการ (MOU) รวมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผูนําและธุรกิจ (OR Academy) บริษัท ปตท.นํ้ามันและ

การคาปลีก จํากัด (มหาชน) โดยสถาบันพัฒนาศักยภาพผูนําและธุรกิจมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผูนํา ปตท.

และผูนําธุรกิจท่ีรวมลงทุนกับปมนํ้ามัน ปตท. ประมาณ 100 หลักสูตร จึงมีการหารือวาหากมหาวิทยาลัยประสงค

ใหสถาบันพัฒนาศักยภาพผูนําและธุรกิจรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในการพัฒนาศักยภาพผูนําระดับตน 

ระดับกลาง และระดับสงู ทางสถาบันพัฒนาศักยภาพผูนําและธุรกิจมีความยินดีท่ีจะรวมกับมหาวิทยาลยั 

คณบดคีณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. ดวยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัไดมีคูมือคณบดีใหแกคณบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน

อาจจัดทําคูมือสําหรับคณบดีเพ่ือใหเปนแนวทางในการดําเนนิการใหแกคณบดี 

2. ประเด็นท่ีจะมีการหารือควรเพ่ิมเรื่องการรับรองหลักสูตรซ่ึงจะตองผานการรับรอง

กอนท่ีนักศึกษาคนแรกจะสําเร็จการศึกษา โดยอาจใหคณะท่ีมีการติดตามผลลัพธการเรียนรูท่ีดีไดแลกเปลี่ยน

ขอมูลรวมกัน 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา หากมหาวิทยาลัยจะมีการจัดโครงการ

เก่ียวกับเรื่องการศึกษา ควรมีการหารือและตกผลึกกอนจัดสัมมนาระดมสมองภายนอกสถานท่ี เนื่องจากการ

จัดสัมมนาระดมสมองภายนอกสถานท่ีท่ีผานมานั้น อาจมีระยะเวลานอยในการระดมสมองทําใหได Concept 

หรือ Idea ท่ีกวาง และขาดข้ันตอนการนําไปสูการปฏิบัติ  

ประธานกรรมการ ใหขอมูลตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินการเก่ียวกับการเพ่ิมประสบการณและทักษะการบริหาร

ใหแกผูบริหาร โดยฝายทรัพยากรบุคคลอยูระหวางดําเนินการกําหนดหลกัสตูรท่ีเหมาะสม 

2. หากมีการหารือกอนการจัดการจัดสัมมนานอกสถานท่ีจะทําใหไดขอมูลท่ีรวดเร็วข้ึน 

โดยอาจหารือประเด็นขอมูลพ้ืนฐานและแนวทางเก่ียวกับการศึกษา และในการจัดสัมมนานอกสถานท่ีจะเปนการสรุป 

จึงขอมอบหมายใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการท่ีรับผิดชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) 

และผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสะสมหนวยกิตในคลังหนวยกิต (Credit Bank) 

พิจารณาจะหาเวทีในการหารือประเด็นดังกลาวดวย 

3. ขอใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณาจัดทําคูมือคณบดีหรือคูมือบริหาร 

โดยอาจนําคูมือคณบดีของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยัมาเปนแนวทาง 

4. ขอใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณาวาสถาบันพัฒนาศักยภาพผูนําและธุรกิจ 

มีหลกัสตูรใดบางท่ีจะสามารถสอดคลองกับบริบทมหาวิทยาลยั 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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6.2 กฐิน ณ ประเทศอังกฤษ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เชิญผูบริหารรวมทําบุญกฐิน ณ วัดไทย

ในประเทศอังกฤษ ท้ังนี้ จะมีหนังสอืไปยังผูบริหารเพ่ือเรียนเชญิรวมทําบุญอีกครั้ง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.50 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางสาวลัลธริมา ประจง 

นางชวัลลักษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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