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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 22/2565 

เม่ือวันอังคารท่ี 13 ธนัวาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

แทนรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ   

3. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิง่แวดลอม  กรรมการ 

5. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

6. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

7. รศ.วนิดา แสงสารพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

8. ผศ.นรินทร จันทรศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

9. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

10. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

11. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

12. ศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

13. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

14. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

15. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

16. ผศ.เดนพงษ สดุภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

18. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

19. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

20. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

21. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

22. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

23. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 
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24. รศ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

25. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

26. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

27. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

28. ผศ.วิจิตร วินทะไชย   รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดคีณะศิลปกรรมศาสตร  

29. ผศ.จักรพันธ สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

30. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

32. ผศ.สุนทรี บูชิตชน  รองคณบดี      กรรมการ 

แทนคณบดคีณะสหวิทยาการ      

33. อ.ศรัณย อภิชนตระกูล รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  

34. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

35. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

36. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

37. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

2. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

3. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

4. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

5. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายอนุพล มุมทอง   หัวหนางานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.1) 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชมุ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 21/2565 

เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 21/2565 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 21/2565 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีรองอธิการบดีฝายบริหารไดนําเสนอ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 2565 

โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดคะแนน 83.72 คะแนน โดยคะแนนจะมาจาก 3 สวน คือ 1) ผลการประเมินตาม

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (IIT) 2) ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสีย

ภายนอก (EIT) 3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ซ่ึงในมหาวิทยาลัยไมไดคะแนนในหัวขอ O39 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต, O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 

รอบ 6 เดือน และ O41 รายงานผลการดาํเนินการปองกันการทุจริตประจําป นั้น มหาวิทยาลยัขอนแกน จึงได

ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ในการนี้ จึงขอให นายอนุพล มุมทอง หัวหนางานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร ไดนําเสนอ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตอท่ีประชมุ 

นายอนุพล มุมทอง หัวหนางานแผนและประเมินผล กองยุทธศาสตร ไดนําเสนอ

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตอท่ีประชุม โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
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ท่ีมา / ความสําคัญ และวัตถุประสงค 

- แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกําหนดให

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวม ผานเกณฑ (85 คะแนนข้ึนไป) จํานวนไมนอยกวารอยละ 100 

- มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดทําเพ่ือการขับเคลื่อน สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการ

ดานการปองกัน ปราบปรามและการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิผล

ไดอยางแทจริง 

 

ประเด็นสําคัญจากผลการประเมิน ITA แนวทางการดําเนินการ 

1. บุคลากรมีความกังวลเรื่องการใชงบประมาณของ สวนงาน/มหาวิทยาลัย และตองการมีสวนรวมใน

การติดตามตรวจสอบ 

2. ชองทางการรองเรียนยังไมมีความสะดวก และไมมีประสทิธิภาพ 

3. มหาวิทยาลยัยังไมมีแผนปฏบิัติการดานการปองกันการทุจริตรวมท้ังการกํากับติดตามแผนดังกลาว 

4. การสื่อสารและการสงเสริมภาพลกัษณ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกอบดวย 5 แผนงานหลัก 16 แผนงานยอย 24 โครงการ/กิจกรรม 

1. แผนงาน : การใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ (6 แผนงานยอย 8 โครงการ/กิจกรรม) 

1.1 การกําหนดคุณลักษณะและราคากลางของพัสดุ และครุภัณฑของมหาวิทยาลัย 

1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ 

1.3 การเผยแพรการใชจายงบประมาณ   

1.4 การสรางความคุมคาในการใชจายงบประมาณ 

1.5 การปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับรายใดรายหนึ่ง 

1.6 การตรวจสอบการใชงบประมาณ 

2. แผนงาน : การนําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไปใชใหเกิดประโยชนโดยสะดวกและรวดเร็ว (2 แผนงานยอย 

4 โครงการ/กิจกรรม) 

2.1 การสรางระบบการขอใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหมีความสะดวกและรวดเร็ว (วัสดุ ครุภัณฑ 

ยานพาหนะ หองประชุม หองเรียน หองปฏิบัติการ) 

2.2 การปองกันไมใหนําทรัพยสินของมหาวิทยาลัยไปใชประโยชนสวนตัว 

3. แผนงาน : การแกไขปญหาการทุจริต (4 แผนงานยอย 7 โครงการ/กิจกรรม) 

3.1 การออกมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจรติในหนวยงาน 

3.2 ดําเนินการการเฝาระวัง ตรวจสอบ ลงโทษการทุจริต 

3.3 การนําผลการตรวจสอบภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทํางานเพ่ือปองกันการทุจริต 

3.4 การวางระบบรองเรียนการทุจริตในหนวยงาน (ชองทางการรองเรียน การติดตามเรื่องรองเรียน 

การดําเนินการสอบสวน การปกปองผูรองเรียน) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

4. แผนงาน : การปองกันการทุจริต (1 แผนงานยอย 1 โครงการ/กิจกรรม) 

4.1 การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

5. แผนงาน : ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการแกบุคคลภายนอก (3 แผนงานยอย 5 โครงการ/กิจกรรม) 

5.1 การลดข้ันตอน ระยะเวลาท่ีเหมาะสม การใหบริการอยางเทาเทียม ไมลําเอียง 

5.2 การเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ และการติดตอสอบถามขอมูลของหนวยงาน 

5.3 มีระบบการใหขอมูลยอนกลับการใหบริการจากผูรับบริการ (Feedback) 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบั ติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การออกประกาศตาง ๆ  ท่ี เก่ียวของกับ  Code of conduct ควรกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 รวมถึงแนวปฏิบัติตาง ๆ ควรดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 3 เดือน เพ่ือใหเกิดความชดัเจนและนําไปปฏิบัติตอไป 

2. แผนงานยอย 3.1 การออกมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การออกประกาศเจตจํานงค (Code of conduct) ควรดําเนินการในเชิงสัญลักษณดวยวา

ผูบริหารระดับสงูใหความสําคัญ โดยอาจทําสื่อประชาสมัพันธเพ่ือสื่อสารตอประชาคมใหเห็นอยางชดัเจน 

3. แผนงานท่ี 3 การแกไขปญหาการทุจริต และแผนงานท่ี 4 การปองกันการทุจริต 

มีความซ้ําซอนกัน เชน แผนงานยอย 3.4 การวางระบบรองเรียนการทุจริตในหนวยงาน (ชองทางการรองเรียน 

การติดตามเรื่องรองเรียน การดําเนินการสอบสวน การปกปองผูรองเรียน) ควรอยูในแผนงานท่ี 4 ดังนั้น ควรพิจารณา

ทบทวนวาแผนงานยอยใดท่ีเปนการแกไขปญหาการทุจริตหรือเปนการปองการการทุจริต อาจสลับแผนงาน

ยอยของแผนงานท่ี 3 และแผนงานท่ี 4 

4. แผนงานท่ี 3 อาจแกไขชื่อจากเดิม “การแกไขปญหาการทุจริต” เปน “การประกาศ

เจตนารมณและแกไขปญหาการทุจริต” 

5. กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ของแผนงานท่ี 2 การนําทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ไปใชใหเกิดประโยชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ยังไมไดกําหนดตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ควรกําหนดไวดวย 

6. กรณีท่ีกําหนดใหทุกสวนงานเปนผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม เชน จํานวน 

Code of Conduct ไมนอยกวา 3 เรื่อง นั้น แตละสวนงานจะตองมีไมนอยกวา 3 เรื่อง หรือ ทุกสวนงานรวมกัน

ไมนอยกวา 3 เรื่อง ควรระบุประเด็นดังกลาวใหชดัเจนดวย  

7. ควรมีผูกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และรายงานความกาวหนาตอท่ีประชมุทุก ๆ 3 เดือน 

8. การถายทอดสูการปฏิบัติ (Deployment) ไปยังสวนงาน มหาวิทยาลัยควรกําหนด

ระยะเวลาใหสวนงานไดจดัทําแผนหรือกิจกรรมท่ีมีอยูใหสอดคลองกับแผน ฯ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

- ตัวชี้วัด/คาเปาหมายในแตละกิจกรรมจะเปนคาเปาหมายในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย  

- มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกองยุทธศาสตรเปน

ฝายเลขานุการ ดังนั้น จึงขอมอบหมายใหกองยุทธศาสตร จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตทุก 3 เดือน เพ่ือเสนอตอท่ีประชมุ 

- เรื่อง Code of Conduct ปจจุบันมหาวิทยาลัยใชมาตรการในเรื่องดังกลาวนอย 

มาตรการท่ีประกาศไปแลวนั้นบุคลากรก็ยังไมตระหนักอยางแทจริง เชน การออกจากท่ีประชมุกรณีตนเองเปน

ผูมีสวนไดเสีย, การใหหรือรับของขวัญหรือคาตอบแทนการบรรยายจากการปฏิบัติหนาท่ีผูบริหาร ยังคงมีบาง

หนวยงานท่ียังใหของขวัญ เปนตน 

- ขอใหสวนงานจัดทําแผนในหัวขอท่ีสวนงานไดรับผิดชอบและสงใหมหาวิทยาลัย

ภายใน 1 เดือน เพ่ือมหาวทิยาลยัจะไดติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผน ฯ ตอไป 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบแผนปฏิ บัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอใหรับขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณากอนดําเนินการตอไป 

 

4.2 - (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2566 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเสริม

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร) 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเสริม

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(มอดินแดง) 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2566 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

จะดําเนินการเปดรับสมัครนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2566 

และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 11.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการประจําโรงเรียน มีบทบาทและหนาท่ีในการกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และจํานวนนักเรียนท่ีจะรับ โดยใหเสนอตอคณะและท่ีประชุมคณบดี ซ่ึงโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการเสนอคณะศึกษาศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 22/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ท้ังนี้ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2566 ขอตัดขอความในวงเล็บ
ขอ 2.2 ออก ดังนี้ “(ไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได สัญญาระยะสั้น ท่ีเปลี่ยนมาจากลูกจาง
ของมหาวิทยาลยั)”  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จํานวน 4 ฉบับ 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตดิังนี้ 
1. เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัคร

และคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2566 
ตามท่ีเสนอ 

2. เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัคร
และคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) ตามท่ีเสนอ 

3. เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัคร
และคัดเลือกนักเรียนเสริมระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตามท่ีเสนอ 

4. เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัคร
และคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2566 ตามท่ีเสนอ 

 
4.3 ขออนุมัติการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะนิติศาสตร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะนิติศาสตร ไดเสนอเรื่อง 
การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะนิติศาสตร นั้น ซ่ึงการแบงหนวยงานและหนวยงานยอย
ภายในสวนงานไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก 
การแบงสวนงาน และหนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2560 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2388/2560) เรื่อง หลักเกณฑการแบงหนวยงาน และหนวยงานยอย 
เรียบรอยแลว ในการนี้ เพ่ือใหคณะนิติศาสตรมีการจัดโครงสรางและการบริหารท่ีสอดคลองเหมาะสมตาม
หลักเกณฑและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดไว จึงขอนําเสนอโครงสรางของคณะนิติศาสตร (ใหม) ดังนี้ 

การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะนิติศาสตร (ใหม) 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแบงหนวยงานและหนวยงานยอย

ภายในคณะนิติศาสตร 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การแบงหนวยงานและ

หนวยงานยอยภายในคณะนิติศาสตร ตามท่ีเสนอ 

 

4.4 นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา นโยบายการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา และการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชงบประมาณท้ังในระดับสวนกลางและสวนงานตาง ๆ 

รวมถึงใชเปนแนวทางการกํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณใหมีความสอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตร

ของชาติ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการบริหาร ผลงาน

เชิงยุทธศาสตร และการบูรณาการแผนงาน โครงการ ใหเกิดความสอดคลอง เชื่อมโยง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  

นโยบายท่ัวไป 

1. การจัดทํางบประมาณภาพรวมมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ดานความมั่นคง 

ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ดานสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. การจัดทํางบประมาณสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสงเสริมสนับสนุน

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัยพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  3. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี

สําคัญ 3 ดาน ไดแก ดานประชาคม หรือผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ดานระบบนิเวศของ

มหาวิทยาลัย (Ecological) ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (Spiritual) ตามแผน

ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย  

  4. มุงเนนความสอดคลอง เชื่อมโยง และการบูรณาการของแผนงาน โครงการ ท้ังแผนงาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร และแผนงานขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงหลักประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ และความประหยัด 
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นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ 

  1. งบประมาณพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ และตอบสนองตอตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงศักยภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

และแนวโนมการเติบโตของแตละสวนงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

  2. งบประมาณเพ่ือการบูรณาการ และบริการวิชาการ มุงเนนบูรณาการการทํางานรวมกัน

ระหวางสวนงานและหนวยงาน โดยอาศัยโจทย ความตองการ และปญหาของชุมชนเปนหลัก มีการทํางานเชิง

มิติพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการสรางองคความรูใหมของมหาวิทยาลัย และของสังคม สงเสริมการสรางความยั่งยืนโดย

เนนการสรางความม่ันคงดานอาชีพและความผาสุกแกชุมชน 

  3. งบประมาณดานการวิจัย สงเสริมการสรางโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีมีการบูรณาการองค

ความรูในหลากหลายสาขาวิชา มีเปาหมายในการแกปญหาสําคัญท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ หรือระดับ

โลก ท่ีสอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และ

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได 

  1. มีความสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2567 ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ 

  2. งบประมาณเชิงยุทธศาสตร เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของ

มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนโครงการ Flagship Projects และแผนงานท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนโครงการ 

Society 5.0 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศนใหม 

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การปรับปรุง

สภาพแวดลอม และการสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว  

  3. งบประมาณพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสวนงาน โดยมุงเนน

หลักประหยัด ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะดานของสวนงาน เพ่ือมุงสูความเปน

ผูนําดานวิชาการในระดับสากล 

  4. งบประมาณเพ่ือการลงทุน มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสวนท่ีมีการใชงานรวมกัน 

และแผนงานท่ีมีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงรวมถึงระบบโครงสราง อาคาร 

และครุภัณฑ โดยตองผานการพิจารณาและกลั่นกรองความคุมคาของการลงทุน มีการประเมินและติดตามผล

การใชงานอยางตอเนื่อง  

5. งบประมาณดานการวิจัย มุงเนนงานท่ีมีความโดดเดนและมีผลผลิตคุณภาพสูงมาก 

(Q1/T1) เม่ือเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยอ่ืน ๆ สงเสริมสนับสนุนใหทุกสวนงานรวมมือกันผลิตผล

งานวิจัยท่ีมีความหลากหลายและจริงจังและสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัยรวมมือกับนักวิจัยระดับ World 

Class สามารถตอบโจทยยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพ่ือมุงยกระดับ ranking ใหสูงข้ึนตาม

นโยบาย Reinventing university 
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(ราง) ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดการการจัดทํา

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทํางบประมาณกลางป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ใหสวนงานไดรบัทราบดวย 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา โดยปกติการของบประมาณกลางป

จะมีเง่ือนไขวา หากจะตั้งงบประมาณกลางป หนวยงานจะตองมีรายไดเพ่ิม หากไมมีรายไดเพ่ิมจะตองนําทุน

สํารองสะสมมาใช สวนใหญจะตองใชเปนงบลงทุน หากเปนงบดําเนินการก็ตองมีความจําเปนเรงดวนหากลาชา

จะกอใหเกิดความเสยีหาย 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรับทราบปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ตามท่ีเสนอ 

 

4.5 การแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอที่ประชุมวา 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9111/2564 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

อุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา ซ่ึงหมดวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2565 นั้น และเพ่ือใหการ

ดําเนินการเปนไปตามขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 ซ่ึงได

กําหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัย จํานวนไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน 

ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหมีวาระการดํารง
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ตําแหนงคราวละ 1 ป นับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธ จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาตอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวน 7 คน ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ  เปนประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยอนุสรณ เชิดทอง  เปนกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยหอมหวล บัวระภา  เปนกรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยคุรุศาสตร คนหาญ  เปนกรรมการ 

5. นายอธิป เหลืองไพโรจน   เปนกรรมการ  

6. นายภาสกร เตือประโคน   เปนเลขานุการ 

7. นายพลภทัร สายเชื้อ    เปนผูชวยเลขานุการ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

อุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 

ท่ีประชุมมีตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะวา เนื่องดวย รองศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ 

ปจจุบันไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ซ่ึงเปนผูลงนามในคําสั่งลงโทษของคณะ หากเปนประธาน

คณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาดวยจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติหรืออาจเกิดเปนประเด็น

ขอโตแยงไดหรือไม จึงขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธหารือกองกฎหมายวาหาก 

รองศาสตราจารยวนิดา แสงสารพันธ เปนประธานคณะกรรมการ ฯ จะสามารถดําเนินการไดหรือไมท้ังในแงกฎหมาย

และความเหมาะสม 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 การครบวาระการดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานและการดําเนินการสรรหาหัวหนาสวนงาน

ในป พ.ศ. 2566 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหหัวหนาสวนงานท่ีครบวาระ

การดํารงตําแหนงในป พ.ศ. 2566 และการสรรหาหัวหนาสวนงานในป พ.ศ.2566 เปนไปตามระยะเวลาตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 จึงขอแจงสวนงานท่ีจะดําเนินการสรรหา

หัวหนาสวนงานในป พ.ศ. 2566 เพ่ือพิจารณาดําเนินการทบทวนภารกิจ และจุดออน จุดแข็งของคณะและสํานัก 

เพ่ือกําหนดแผน หรือทิศทางการพัฒนาสวนงานท่ีพึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ตามขอ 10 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 โดยมีสวนงาน ดังนี้ 
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ลําดับท่ี สวนงาน ผูครองตําแหนง เริ่มดํารงตําแหนง ครบวาระ 

1 คณะศึกษาศาสตร ศาสตราจารยสุมาลี ชัยเจริญ 7 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2566 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร 7 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2566 

3 คณะทันตแพทยศาสตร รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน 18 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2566 

4 คณะพยาบาลศาสตร ผูชวยศาสตราจารยพักตรวิไล ศรีแสง 8 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2566 

5 คณะสาธารณสุขศาสตร ศาสตราจารยวงศา เลาหศิรวิงศ 8 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2566 

6 คณะเกษตรศาสตร รองศาสตราจารยดรุณี โชติษฐยางกูร 6 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2566 

7 คณะศิลปกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยบุรินทร เปลงดีสกุล 6 พฤศจิกายน 2562 5 พฤศจิกายน 2566 

8 คณะสถาปตยกรรมศาสตร รองศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร 3 กุมภาพันธ 2563 2 กุมภาพันธ 2567 

9 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น รองศาสตาจารยพีรสิทธ์ิ คํานวนศิลป 7 กุมภาพันธ 2563 6 กุมภาพันธ 2567 

10 คณะเทคนิคการแพทย รองศาสตราจารยจุรีรัตน ดาดวง 6 มีนาคม 2563 5 มีนาคม 2567 

11 คณะแพทยศาสตร รองศาสตราจารยอภิชาติ จิระวุฒิพงศ 1 เมษายน 2563 31 มีนาคม 2567 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

5.2 การทําแผนกลยุทธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัยชุดใหม ซ่ึงมีแผนกลยุทธในการกําหนดแนวทางสงเสริมคุณภาพหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ท่ีเปนความตองการของตลาดและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันระหวางคณะวิชา การสงเสริมพัฒนา

หลักสูตรและพัฒนาการศึกษารูปแบบใหมท่ีสรางบัณฑิตสําหรับอนาคตตอบสนองพฤติกรรมผูเรียนและ

สอดคลองกับอุตสาหกรรม การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน

มีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในโครงการตามแผนกลยุทธ คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสงเสริมการทํา

กลยุทธรายหลักสูตร ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอนําเสนอการทําแผนกลยุทธหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 

Painpoints/OFI 

• หลักสูตรสวนใหญมุงจะผานเพียงระดับ Minimal Requirement (Compliance) สวนใหญขาดแรง

บันดาลใจในการขับเคลื่อนความเปนเลศิดวยตัวหลกัสตูรเอง 

• กระบวนการคัดกรองหลักสูตร มองมิติคุณภาพท่ีเชื่อมโยงความยั่งยืนของหลักสูตร (ภาพใหญ) และ

คุณภาพการจัดการศึกษา แตหลายหลกัสตูร เนนมุมมองกระบวนการภายใน (ภายเลก็) 

• TQA/EdPEx (ผลลพัธ 40 – 50%) + กลยุทธ vs AUNQA 

• หลักสูตร (รวมถึงผูประเมิน) สวนใหญ มุงเนนรายละเอียดตามเกณฑ (และอีกหลายเครื่องมือ) จนลืมไปวา

เกณฑ คือ หนึ่งในเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพไปสูเปาหมาย และตองการมุมมองเชิงระบบและการวางแผน

กลยุทธระดับหลกัสตูรมาชวย มุงเนนการบรรลผุลลพัธตามเปาหมายอยางมีประสทิธิภาพ 
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Workshop นี้ ทานจะได 2 อยาง 

• กลยุทธ = เขาใจเขา (ปจจัยภายนอก แนวโนมการเปลี่ยนแปลง) เขาใจเรา (ปจจัยภายใน) และเห็น 

แนวทางวาจะเดินหนาหลักสูตรตออยางไร 

• PLO = เขาใจจุดเริ่มเพ่ือกําหนด spec บัณฑิต (PLO) อยางสอดคลอง มีทิศทาง ชวยทําใหหลักสูตรยั่งยืน 

 

Strategic Program Workshop นี้ เนนความเขาใจ ทักษะมุมมองเชิงระบบ และแนวคิดเชิงกลยุทธระดับหลักสูตร 

ท่ีควรเกิดขึ้น กอน การอบรมอ่ืน ๆ เชน OBE เชิงลึก, การออกแบบหลักสูตร BCD, AUN-QA มีเปาหมาย

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ผูบริหารหลักสูตร มุมมองเชิงระบบ กอนไปสูการอบรมอ่ืน ๆ 
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แผนดําเนินการ : โครงการเชงิปฏบิัติการ เรื่อง การวางกลยุทธระดับหลกัสตูร 

หนวยงานรวมจัด : 1. บัณฑิตวิทยาลยั 2. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 3. สํานักบริการวิชาการ 4. ฝายการศึกษา 

วันท่ีจัด : หลงัเชยีงคานจะระบุอีกครั้ง ระยะ 1 – 1.5 วัน 

สถานท่ี : Onsite ข้ึนอยูกับงบประมาณ 

งบประมาณ : บัณฑิตวิทยาลยัมีงบประมาณ 50,000 บาท (ท่ีเหลอืขอสนับสนุนจากสวนงานอ่ืนเพ่ิมเติม) 

 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและขอใหหัวหนาสวนงานประชาสัมพันธและสงเสริมให

หลกัสตูรเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การออกแบบหลักสูตรอยางไรใหหลักสูตรเปนท่ีตองการของผูเรียนยังคงเปน

ปญหาท่ีสวนงานจะตองหารือใหตกผลึกวาจะดําเนินการอยางไร  

2. การจัดการการศึกษาใหมีความยืดหยุนมากข้ึนเพ่ือรองรับผูเรียนหลากหลายกลุม 

3. Outcome ตัวชี้วัด 2 เรื่อง คือ 1) จํานวนผูเรียนกลุมตาง ๆ  เพ่ิมข้ึน 2) ผลลัพธดานการวิจัย

และนวัติกรรม มีจํานวนและคุณภาพสูงข้ึน นั้น ขอ 2 นอกเหนือจากมีจํานวนและคุณภาพสูงข้ึนแลว ควรเพ่ิมเรื่อง

ตองเปนประโยชนตอสงัคมในมิติตาง ๆ เชน ดานการเงิน ดานเศรษฐกิจ ดานสงัคม เปนตน 

4. บัณฑิตศึกษาจะตองใชเปนเครื่องมือสรางองคความรูใหม นวัตกรรมใหม และ New Product 

สวนหลักสูตรท่ีออกแบบเนนสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซ่ึงเปนหนึ่งใน KKU New Paradigm 

Curriculum จะเหมาะสําหรับระดับปริญญาตรี แตหากเปนระดับบัณฑิตศึกษาควรจะเปนการสรางองคความรูใหม 

จึงควรมุงเนนดานการวิจัย แตอยางไรก็ตามบัณฑิตศึกษาควรพิจารณาในเชงิยุทธศาสตร 
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5. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหมในระดับปริญญาโทไมไดเนนการ

สรางองคความรูใหม ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจแบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับปริญญาโท เปนหลักสูตรหารายได 

และ 2) ระดับปริญญาเอก เปนหลักสูตรทําวิจัยสรางองคความรูใหม แตเนื่องจากบางคณะในมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโทก็ยังคงมุงเนนการทําวิจัยอยู มหาวิทยาลยัอาจปรับกรอบแนวคิดใหมใหสอดคลองทิศทางของประเทศ 

โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ระดับปริญญาโทยังคงมุงเนน

การสรางองคความรูใหม แตสําหรับกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระดับปริญญาโทอาจเปน

หลกัสตูรหารายไดอาจจะไมเนนการทําวจิัยหรือสรางองคความรูใหม 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา 11.05 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรตัน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางชวัลลกัษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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