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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 23/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 26 ธนัวาคม 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

5. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

6. ผศ.นรินทร จันทรศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

7. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

8. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

9. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

10. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

11. ศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

12. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

13. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

14. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร    กรรมการ 

15. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

16. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต รองผูอํานวยการฝายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 

    แทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด      

17. ผศ.เดนพงษ สดุภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

18. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

19. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

20. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

21. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

22. ศ.ธิดารตัน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

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

แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  

25. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

26. รศ.วนิดา แสงสารพันธ คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

27. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร     

28. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

29. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

30. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

31. อ.ชุติกาญจน ศักดิ์พิศุทธิกุล  รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร     

32. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

33. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลยัการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

34. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

35. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

36. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

2. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

3. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

4. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

5. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

6. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 22/2565 

เม่ือวันท่ี 13 ธนัวาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 22/2565 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหแกไขหนา 12 แกไขช่ือลําดับท่ี 11 ในตาราง 

จากเดิม “รองศาสตราจารยอภิชาต จิระวุฒิพงศ” เปน รองศาสตราจารยอภิชาติ จิระวุฒิพงศ” 

และหลังจากแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 22/2565 เม่ือวันท่ี 13 ธนัวาคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา 

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 22/2565 เม่ือวันท่ี 

13 ธันวาคม 2565 ไดพิจารณาระเบียบวาระเรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัย

นักศึกษา ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวนดวย นั้น บัดนี้ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และเพ่ือใหการ

ดําเนินการเปนไปตามขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 ซ่ึงได

กําหนดใหมีคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัย จํานวนไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 5 คน 

ซ่ึงอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน และใหมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 1 ป นับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง และอาจไดรับแตงตั้งใหมได ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาและ

ศิษยเกาสัมพันธ จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษาตอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจํานวน 7 คน ดังนี้ 

1. นายอธิป เหลืองไพโรจน   เปนประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสายใจ กองเพชร  เปนกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยอนุสรณ เชิดทอง  เปนกรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยหอมหวล บัวระภา  เปนกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยคุรุศาสตร คนหาญ  เปนกรรมการ 

6. นายภาสกร เตือประโคน   เปนเลขานุการ 

7. นายพลภทัร สายเชื้อ    เปนผูชวยเลขานุการ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง

อุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการกลั่นกรอง

อุทธรณโทษทางวินัยนักศึกษา ตามท่ีเสนอ ดังนี ้

1. นายอธิป เหลืองไพโรจน   เปนประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสายใจ กองเพชร  เปนกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยอนุสรณ เชิดทอง  เปนกรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยหอมหวล บัวระภา  เปนกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยคุรุศาสตร คนหาญ  เปนกรรมการ 

6. นายภาสกร เตือประโคน   เปนเลขานุการ 

7. นายพลภทัร สายเช้ือ    เปนผูชวยเลขานุการ 

 

3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม

การศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 21/2565 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 

ไดพิจารณาระเบียบวาระเรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม

การศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาและนํามาสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

ครั้งตอไป นั้น บัดนี้ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนความในขอ 2 เปน “ใหประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ 2567 เปนตนไป” สวนสาระสําคัญอ่ืน

ของประกาศไมมีการเปลี่ยนแปลง ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ตอท่ีประชมุ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ท่ีประชุมสอบถามวา เดิมการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาไปยังสวนงาน เชน 

สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล จะเปนตัวเลขคงท่ี หากมีการจัดสรรเปนรอยละไดกําหนดเกณฑใหมไวหรือไม 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตอบขอสอบถามวา รองอธิการบดีฝายบริหาร

ไดใหแนวทางไววา การจัดสรรจะพิจารณาตามหลกัการตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

ตามท่ีเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 บัญญัติใหบรรดาคําขออนุญาตหรือการ
ติดตอใด ๆ ท่ีประชาชนสงหรือมีถึงหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของทางชองทางอิเล็กทรอนิกส
ท่ีหนวยงานของรัฐประกาศกําหนด ใหถือวาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นไดรับตามวันและเวลาท่ี

คําขออนุญาตหรือการติดตอนั้นเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น 
ท้ังนี้หมายรวมถึงการติดตอหรือสงเรื่องถึงกันระหวางหนวยงานรัฐตามบทบัญญัติในมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว สมควรกําหนดชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับประชาชน หนวยงานรัฐ และภาคเอกชน

ใชในการยื่นคําขอหรือติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ เพ่ือเปนการอํานวย
ความสะดวกและลดภาระแกประชาชน หนวยงานรัฐ และภาคเอกชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 ฝายดิจิทัล จึงขอเสนอ สาระสําคัญและ 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตอท่ีประชุม ดังนี้ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
ทําไมตองมีกฎหมายการปฏบัิติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

หลักการสําคัญ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

 

 
 

หัวใจ คอื เนนประชาชนสะดวก ไมใชหนวยงานรัฐสะดวก 

 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ชองทางหลักในระบบสารบรรณ 

 

 

 
การบริการเฉพาะเรื่อง 

การบริการทางการแพทย และ การใหบริการนักเรียน ใหเปนไปตามท่ีโรงพยาบาล โรงเรียน หรือศูนย 

หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของกําหนดและประกาศใหประชาชนหรือผูรับบริการทราบ 

 

การรับเรื่องเพ่ือดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไมรับเรื่องหรือดําเนินการใด ๆ ของเรื่องท่ีสงผานชองทางใด ๆ ในสื่อสังคม

ออนไลน หรือสื่อสังคมออนไลนอ่ืนใด และชองทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด เวนแตไดจัดทําเปนหนังสือหรือคําขอ

สงถึงมหาวิทยาลยัทาง inbox@kku.ac.th 



- 9 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชมุสอบถามเรื่องการจัดซ้ือจัดจางสามารถดําเนินการไดใชหรือไม 

2. การใหบริการแกนักศึกษา 1) ระดับบัณฑิตศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบให

กรอกขอมูลตามแบบฟอรมออนไลนแลว แตอาจจะตองเพ่ิมเรื่องการแจงเตือนใหอาจารยไดรับทราบวาถึง

ข้ันตอนใดแลว 2) ระดับปริญญาตรี เชน กรณีนักศึกษาขอทุนการศึกษา หากใหนักศึกษายื่นเรื่องโดยไมตองยึด

ติดกับแบบตามกฎแตตองมีขอมูลครบถวนนั้น การปฏิบัติงานจริงหากไมมีแบบฟอรมใหนักศึกษาอาจเกิด

ปญหาในการตรวจสอบขอมูลได ดังนั้น ควรมีแบบฟอรมใหนักศึกษาไดดําเนินการดวยเพ่ือใหสะดวกแกผู

ตรวจสอบดวย 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. ควรมี Call Center หรือ War Room เพ่ือเปนหนวยงานท่ีสามารถติดตอสอบถาม

ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานได และควรประชาสมัพันธใหรับทราบดวย 

2. ควรกําหนดชองทางการติดตอการบริการทางการแพทยและการใหบริการนักเรียน 

ดังนั้น ขอใหคณะท่ีมีหนวยงานใหบริการทางการแพทยและใหบริการนักเรียนไปกําหนดชองทางติดตอ

อิเล็กทรอนิกสดวย เชน คณะแพทยศาสตร มีโรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (SMC) 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน คณะสตัวแพทยศาสตร 

มีโรงพยาบาลสัตว คณะทันตแพทยศาสตร มีโรงพยาบาลทันตกรรม และคณะสหวิทยาการ มีโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย เปนตน 

กรรมการและเลขานุการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. การจัดซ้ือจัดจางนั้น กรมบัญชีกลางจะตองไปกําหนดวิธีการหรือหลักเกณฑให

เปนอิเลก็ทรอนิกส ซ่ึงในปจจุบันยังไมไดกําหนดไว 

2. หนวยงานท่ีสามารถติดตอสอบถาม คือ กองบริหารงานกลาง ท้ังนี้ จะมีการอบรม

บุคลากรกองบริหารงานกลาง โดยเฉพาะเรื่องข้ันตอนตาง ๆ 

3. จะมีการจัดกิจกรรมสําหรับผูบริหารเปนหลักสูตรการดําเนินการหรือวิธีการทํา 

Digital by Design ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2566 โดยเบื้องตนไดเชิญสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ

มหาชน) (สพร.) เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2565 ในเชงิลกึ รวมถึงวิธปีฏบิัติอ่ืน ๆ และแนวปฏิบตัิท่ีดี (Best Practice) ดวย 

4. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกระเบียบท่ีสอดคลองกับมาตรา 16 เรียบรอยแลว 

ดังนั้น หากเปนเรื่องเฉพาะของสวนงานขอใหสวนงานไปกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สําหรับ

ภาพรวมของสวนกลางมหาวทิยาลยัจะเปนผูกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา สิ่งท่ีตองดําเนินการตอไป คือ Change 

Management เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงดําเนินการไดอยางราบรื่น จึงมีความเห็นเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอใหหัวหนาสวนงานและหัวหนาหนวยงานสงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 พรอมไฟลนําเสนอสรุปขอมูลของฝายดิจิทัลใหแกบุคลากรในสังกัดท้ังอาจารย

สายผูสอน และบุคลากรผูปฏิบัติงานไดศึกษาและวิเคราะหวามีสวนใดท่ีจะกระทบตอการปฏิบัติงานหรือไม 

และจะตองปรับใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยางไร 

2. ฝายดิจิทัลมอบหมายใหกองบริหารงานกลาง เปน Call Center เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา 

3. จัดอบรมใหความรูในเดือนมีนาคม 2566 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง ชองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับติดตอมหาวิทยาลัยขอนแกน และขอใหฝายดิจิทัลรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 การหารือรวมกับคุณวิกรม กรมดิษฐ 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย คุณวิกรม กรมดิษฐ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และเจาของโครงการนิคมอุตสาหกรรม จะออกคาราวานผาน จ.ขอนแกน 

จึงไดขอเขาพักพ้ืนท่ีภายในมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยจึงใหพักบริเวณริมบึงสฐีาน จะมีกิจกรรมพบปะผูบริหาร 

จึงขอหารือตอท่ีประชมุประเด็นหัวขอท่ีจะมีการหารือรวมกับคุณวิกรม กรมดิษฐ ดังนี้ 

1. Life Long Learning, Reskill – Upskill – Newskill, ReLearn UnLearn, 

ระหวางมหาวิทยาลยัขอนแกนและมหาวทิยาลยัอมตะมีเรื่องใดท่ีจะสามารถรวมมือกันในประเด็นดังกลาว 

2. การสงนักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษาในบริษัทตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซ่ึงหาก

สามารถสงนักศึกษาไปรวมมือไดจะทําใหไดประโยชน 3 เรื่อง คือ 1) เปนแหลงฝกสหกิจศึกษา 2) ตอบโจทย

เรื่อง Competency Based Curriculum 3) นักศึกษาอาจไดเขาทํางานหลงัสําเร็จการศึกษา 

ในการนี้ จึงขอใหสวนงานท่ีมีความสนใจในประเด็นดังกลาวไดเตรียมขอมูลเพ่ือรวม

หารือรวมกับคุณวิกรม กรมดิษฐดวย 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

6.2 การประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายวา

ใน 1 ป สภามหาวิทยาลัยจะมีการประชุมสัญจรนอกสถานท่ี 2 ครั้ง ภายในประเทศ 1 ครั้ง และตางประเทศ 1 ครั้ง 

โดยภายในประเทศจะกําหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม ในการนี้ ขอใหรองอธิการบดี

ฝายดิจิทัล ไดนําเสนอรายละเอียดตอท่ีประชมุ 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดใหมีการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ระหวางวันท่ี 2 - 5 กุมภาพันธ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม โดยจะเปนการเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2567 แตหัวขอหลักยังไมไดกําหนดชัดเจนท่ีประชุมอาจเสนอได เชน การเปลี่ยนแปลง 

Geopolitical, ทักษะของคน, Society 5.0 เปนตน 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ในการสัมมนาแตละครั้งท่ีผานมาจะ

กําหนดหัวขอใหม ๆ ในแตละครั้ง แตยังไมมีการติดตามเรื่องเดิมท่ียังมีกระบวนการดําเนินการตอเนื่อง

(Ongoing Process) อยู เชน เรื่อง Education Transformation, ABCD, SDG เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหมีความ

ตอเนื่องและเห็นถึงความมุงม่ันของมหาวิทยาลัยท่ีไดดําเนินการตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมรวม ฯ ควรเพ่ิมเรื่องรายงานความกาวหนาประเด็นท่ีไดมีการหารือในการประชุมรวม ฯ ท่ีผานมา 

เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภาพท่ีชัดเจนและคณบดีคนเดิมและคณบดีคนใหมจะไดทราบและเห็นความ

เชื่อมโยงดวย 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชมุ ดังนี้ 

1. ABCD: เปนไปตามแผนงาน โดยหลกัสตูร ABCD ไดเปดสอนแลว  

2. Education Transformational: Learning Paradigm ปจจุบันหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี 92 หลักสูตร เปลี่ยนแปลงแลว 47 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา เปลี่ยนแปลงแลว 17 หลักสูตร 

ท้ังนี้ ระดับบัณฑิตศึกษาจะไมไดเนน Learning Paradigm แตจะเนนเรื่องวิจัย 

3. การพัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยขอนแกน: ปจจุบันยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงไดดําเนินการกําหนด TOR ทําแผน และผังแมบทเรียบรอยแลว โดยตนป 2566 นาจะเปด TOR ใหเอกชน

ไดรวมลงทุน ท้ังหอพักศึกษา ท่ีพักบุคลากร และท่ีจอดรถ 

4. อีสานใหม: เปนเรื่องของการวางบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการทําให

อีสานใหมพัฒนาและสรางโอกาสใหกับอีสาน ซ่ึงเรื่องดังกลาวอาจจะยังมีการหารือไมมาก ซ่ึงมหาวิทยาลัย

จะตองวางบทบาทตนเองใหกับหนวยงานภายนอก 

5. SDG: มหาวิทยาลยัมีคณะทํางานเก่ียวกับ SDG อยูแลว และจากการหารือท่ีผาน

มาไดขอให 3 กลุมสาขาวิชาไปพิจารณา Initiative และสําหรับการขับเคลื่อน SDG ตามขอแนะนําของ

คณะกรรมการประเมิน EdPEx นั้น มีความเห็นวา มหาวิทยาลยัขอนแกนเปนมหาวิทยาลยัท่ีอยูในกลุมการวิจัย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) โดยงานหลักเปนการสรางองคความรูใหมและ

นวัตกรรมข้ันสูง (Deep Technology) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองนํา Global and Frontier Research เชื่อมโยง

กับสงัคมในแงของการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาเชงิพ้ืนท่ี 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชมุวา มหาวิทยาลัย

ไดขอแนะนําจากคณะกรรมการประเมิน EdPEx วา มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อน SDG ไมใชเพ่ือการจัดอันดับ 

แตใหพิจารณาไปท่ีวิสัยทัศนใหม คือ เปนการขับเคลื่อนท่ีมีความคิดสรางสรรค (Creativity) และการพัฒนา 

(Development) ในชมุชน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

6.3 หลักสูตรอบรมสําหรับผูบริหาร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยจะจัดหลักสูตรอบรม

สําหรับผูบริหาร ในเดือนมีนาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยจะทําเปนซีรีย 3 – 4 ครั้ง ซ่ึงจะมีหัวขอในการอบรม 

เชน เรื่องเก่ียวกับดิจิทัล, การดําเนินการตามกฎระเบียบตาง ๆ , หลกัสตูรท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หากมหาวิทยาลัยจัดทําคูมือคณบดีและรวมเขาไปในหลักสูตรอบรมสําหรับ

ผูบริหารก็จะสามารถทําใหมีระบบและสามารถเรยีนรูและปรับแกไขไดอยางยั่งยืน 

2. การอบรมผูบริหารควรอบรมท้ังคนเกาและคนใหมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และควร

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรบุคคล 

3. หากมีการอบรมผูบริหารระดับกลางดวยก็จะเปนประโยชนเพ่ิมเติม 

4. หลกัสตูรอบรมผูบริหารจะมีระบบประเมิน (Assessment) หรือไมวาผูบริหารแตละคน

นาจะตองการอบรมหลกัสตูรแบบใด 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชมุ ดังนี้  

1. คูมือคณบดี ฝายทรัพยากรบุคคลอยูระหวางรวบรวมขอมูลเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบท

ของมหาวิทยาลยั และหากทําคูมือคณบดีเสร็จแลวก็สามารถนําไปใชไดทันที 

2. แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่พึงระวังที่เกี่ยวของกับระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ 

ไดมอบหมายใหกองตรวจสอบภายในสรุปขอมูลสวนงานหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติไมตรงตามระเบียบท่ีเก่ียวของ

เพ่ือนํามาเปนขอมูลตอไป 

3. ขอใหคณบดีพิจารณาวาหลักสูตรอบรมผูบริหาร คณบดีมีประสงคจะอบรมใน

หัวขอใด วิทยากรเปนใคร โดยขอใหสงขอมูลไปยังกองยุทธศาสตร 

4. สําหรับการอบรมผูบริหารระดับกลาง ขอใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล

รับไปพิจารณาดวย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 23/2565 ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 

ฉบับไดรบัการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

6.4 การประชุมรวมระหวางหัวหนาสวนงานและรองอธิการบดี 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุม

รวมระหวางหัวหนาสวนงานและรองอธิการบดี โดยกําหนดจัดทุก ๆ 2 เดือน จะเริ่มครั้งแรกในเดือนมกราคม 2566 

โดยเปน ลักษณะ Dinner Talk และรวมรับประทานอาหารค่ํา โดยในครั้งแรกจะหารือเรื่องการปฏิบัติตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล  

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.00 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรตัน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศร ี

นางสาวลลัธริมา ประจง 

นางชวัลลกัษณ หงศาลา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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