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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 1/2566 

เม่ือวันจันทรท่ี 23 มกราคม 2566 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

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

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผูมาประชุม 

(1) เขารวมการประชุม 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.อาวุธ ยิ้มแต   รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

6. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี    กรรมการ 

7. ผศ.นรินทร จันทรศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 

8. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 

9. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 

10. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร   กรรมการ 

11. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 

12. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กรรมการ 

13. ผศ.เดนพงษ สดุภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล     กรรมการและเลขานุการ 

14. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูชวยเลขานุการ 

15. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   ผูชวยเลขานุการ 

(2) เขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

16. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 

17. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ   กรรมการ 

18. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ กรรมการ 

19. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  กรรมการ 

20. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

21. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงาน    กรรมการ 

22. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการ 

23. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 

24. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย   กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

25. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 

ผูแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร     

26. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ  คณบดีคณะแพทยศาสตร    กรรมการ 

27. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  กรรมการ 

28. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 

29. รศ.อิศรา กานจักร  รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและพัฒนาองคก  กรรมการ 

ผูแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร     

30. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร    กรรมการ 

31. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

32. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ 

33. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร   กรรมการ 

34. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ    กรรมการ 

35. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร   กรรมการ 

36. รศ.เกียรติไชย ฟกศร ี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 

37. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป  คณบดีวิทยาลยัการปกครองทองถ่ิน  กรรมการ 

38. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  กรรมการ 

39. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล   กรรมการ 

40. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ   กรรมการ 

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด    กรรมการ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. รศ.วนิดา แสงสารพันธ  คณบดีคณะนิติศาสตร    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) เขารวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

(2) เขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

3. ศ.วราภรณ ภูตะลุน   รองคณบดีฝายวิชาการ บัณฑิตวทิยาลัย (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 3.1) 

4. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย  รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

ประธานกรรมการกลาวเปดประชมุ และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 

11 มกราคม 2566 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 

ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2566 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ี

ยังไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี

ของหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีขอเสนอแนะวา 1) ขอให

ทบทวนเกณฑการประเมิน เนื่องจากหากการปฏิบัติงานจะดําเนินการไดตํ่ากวาเปาหมายคาคะแนนยังกําหนด

ไวรอยละ 80 ซ่ึงเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในการผานเกณฑการประเมิน 2) ควรนําแผนท่ีเคยเสนอตอคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีมาพิจารณากําหนดเปนเกณฑการประเมิน ฯ ดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 กําหนดการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดการ

ประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวาง

วันท่ี 2 - 5 กุมภาพันธ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจะมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ 2566  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เดินทางจากขอนแกนไปจงัหวัดเชียงใหม  

วันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ 2566  

- ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนยสงเสริมพฤฒพลังผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- ศึกษาดูงานการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง Smart City และการบรหิารจัดการคลองแมขา 

วันเสารท่ี 4 กุมภาพันธ 2566  

- การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2566  

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนประชุมหารือประเด็นท่ีจะเตรียมระดมพลังสมอง  

- กิจกรรมการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- การบรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย  

- การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

- การบรรยายพิเศษ โดย รศ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี  และ ผศ.ธรา ธรรมโรจน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและระดมพลังสมอง (แบง 4 กลุมยอย) 

- สรุปสะทอนผลการประชุม 

วันอาทิตยท่ี 5 กุมภาพันธ 2566 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เดินทางกลบั  

ท้ังนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําเสนอขอมูล KKU Foresight Strategy  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําเสนอขอมูล KKU Foresight Strategy 2024 -2028

เพ่ือเตรียมขอมูลกอนกิจกรรมระดมพลังสมอง โดยมีรายละเอียดประเด็นหารือตามการนําเสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

เครื่องมือในการทํา KKU Foresight Strategy 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

 

 

 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 23/2565 

เม่ือวันท่ี 26 ธนัวาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 23/2565 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 23/2565 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 20/2565 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ไดพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ซ่ึงท่ีประชุม

ไดมีมติมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 

และใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาอีกครั้ง นั้น บัดนี้ ไดบัณฑิตวิทยาลัย 

ไดดําเนินการเรียบรอย ในการนี้ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ขอ 2 ขอใหทบทวนขอความ “...สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตร

ปรับปรุง ตั้งแตปการศึกษา 2566 เปนตนไป” เนื่องจากมีบางหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรปรับปรุงป 2565 ท้ังการ

ปรับปรุงตามเกณฑใหมของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และปรับปรุงตามเกณฑ

เดิมซ่ึงในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ไดอนุโลมใหไมตองใชตามเกณฑใหมก็ได 

ดังนั้น หากเปนหลักสูตรปรับปรุงป 2565 โดยใชเกณฑเดิมจะตองใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

ตามรางระเบียบนี้ใชหรือไม ดังนั้น ขอใหทบทวนขอความท่ีกําหนดไวในขอ 2 หรือ อาจกําหนดไวในบทเฉพาะ

กาลใหชัดเจนวาหลักสูตรใดใหใชเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรตามระเบียบฉบับใด 

2. การประกาศบังคับใชตามรางระเบียบ หากมีเรื่องใดท่ีจะมีผลเสียกับนักศึกษา

ท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2566 อาจเขียนยกเวนไวในบทเฉพาะกาล เชน เกณฑการสําเร็จการศึกษา เปนตน 

3. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา ขอ 3 การกําหนดใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาจไมสอดคลองกับขอ 69 ท่ีใหยกเวนการบังคับใชในบางขอ

ของระเบียบดังกลาวกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษากอนปการศึกษา 2566 ดังนั้น หากระเบียบดังกลาวยังคงมีผล

บังคับใชอยูก็ยังไมควรยกเลิกระเบียบดังกลาว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

4. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา ขอ 4 นิยามคําวา “อาจารยประจํา” ไดรวมถึงคณาจารยท่ี

สอนและวิจัยระดับตํ่ากวาอุดมศึกษาไวดวย จะขัดกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2565 หรือไม ซ่ึงไดกําหนดบทบาทหนาท่ีไวชัดเจนและกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) 

ของคณาจารยกลุมดังกลาวไวดวย 

5. ขอ 4 นิยามคําวา “องคกรภายนอก” ควรเพ่ิม สภาวิชาชพีไวในองคกรภายนอกดวย 

6. ขอ 7 ดวยระบบทวิภาคสามารถจัดแผนการศึกษาไดท้ังรูปแบบภาคการศึกษา 

รูปแบบชุดวิชา (Module) ซ่ึงการคิดหนวยกิตภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต และภาคปฏิบัติ

30 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต จึงตั้งขอสังเกตวาเหตุใดถึงตองเพ่ิมขอความ “...หรือเทียบเคียงไดไมนอยกวา 

15 สัปดาห” ไว  

7. ขอ 11 วรรคสอง หากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ไมไดกําหนดใหเสนอสภาสถาบันใหความเห็นชอบ ขอใหปรับแกไขเสนอสภาวิชาการแทน ท้ังนี้ ขอให

ตรวจสอบวาในรางระเบียบหากเรื่องใดท่ี อว. ไมไดกําหนดไวใหเสนอสภาสถาบันใหความเห็นชอบ ขอใหปรับ 

แกไขเสนอสภาวชิาการแทน 

8. ขอ 14.1 แผน 1 แบบวิชาการ (แบบ ก 2) และขอ 14.1 แผน 2 แบบวิชาชีพ 

จํานวนหนวยกิต ไมสอดคลองกับจํานวนหนวยกิตตลอดหลกัสูตรท่ีกําหนดไวในขอ 14 ดังนั้น ควรเพ่ิมขอความ

ตอทายวา “...ท้ังนี้ จํานวนหนวยกิตรวมตองไมนอยกวา 36 หนวยกิต” 

9. ขอความในขอ 25 อยูในหมวดท่ี 5 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ตรงหมวดแลวหรือไม 

ขอใหตรวจสอบดวย ท้ังนี้ การออกประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยควรออกประกาศเทาท่ีจําเปน หากออก

ประกาศจํานวนมากเกินไปอาจทําใหเปนภาระของบัณฑิตวิทยาลยัได 

10. ขอ 31 วรรคสอง บรรทัดท่ี 2 ควรเพ่ิมขอความตอทายวา “ยกเวน T ท้ังนี้ ให

เปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ” 

11. มหาวิทยาลัยควรกําหนดการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ

หรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันออกไป เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ 

12. ขอ 33 ขอใหแกไขวรรณยุกตใหถูกตอง 

13. ขอความในขอ 36 เปนเรื่องการลงโทษนักศึกษา แตอยูในหมวดท่ี 8 การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา การกําหนดไวในหมวดดังกลาวถูกตองแลวหรือไมขอใหตรวจสอบดวย 

14. ใหนําขอความในขอ 46 มาไวกอนขอ 34 

15. ขอ 52.2.1 และขอ 52.3.1 รวมถึงขออ่ืน ๆ หากขอความท่ีอางถึงประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ขอให

เพ่ิมขอความ “และท่ีแกไขเพ่ิมเติม” ตอทายไวดวย 

16. ขอ 52.2.4 สญัลกัษณ / ควรแกไขเปนคําวา “หรือ” หรือไม 

17. ขอ 59.1.5 ใหแกไขเปน “ขอ 59.2” 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

18. ดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไดกําหนดเกณฑการตีพิมพ

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธของนักศึกษากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไววา 

“สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรอาจเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติท่ีมีคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการกําหนด” แตรางระเบียบไดกําหนดเกณฑการตีพิมพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานกลาง หากมหาวิทยาลัยกําหนดสูงกวามาตรฐานกลางอาจจะสงผลใหสูญเสียจํานวนนักศึกษาในกลุม

สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรได ดังนั้น ขอใหกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดหารือ

รวมกันเพ่ือใหตกผลึกกอนวา จะกําหนดเกณฑการตีพิมพสูงกวาเกณฑมาตรฐานกลางดวยเหตุผลการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยแนวหนาระดับโลก (Global and Frontier Research) หรือไม หรือควรกําหนดตาม

เกณฑมาตรฐานกลาง หรืออาจกําหนดเง่ือนไขไวเฉพาะระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ท้ังนี้ หากจะปรับลด

เกณฑการตีพิมพจากระเบียบเดิมขอใหเตรียมขอมูลเหตุผลเพ่ือประกอบการพิจารณาในข้ันตอนเสนอสภา

มหาวิทยาลัยดวย 

19. เกณฑการสําเร็จการศึกษาควรกําหนดเกณฑข้ันตํ่าตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดไว ท้ังในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก หากหลักสูตรใด

ท่ีมีความเขมขนหรือสภาวชิาชพีกําหนดสงูกวาเกณฑข้ันตํ่าก็ใหกําหนดไวในหลกัสตูร 

20. เพ่ือใหการพิจารณาทบทวนรางระเบียบเปนไปดวยความรอบคอบ ควรใหสวนงาน

ไดขอนํา Flowchart ไปศึกษา และจําลองสถานการณในอนาคตของสวนงานกอน 

21. เนื่องดวยรางระเบียบเปนการทบทวนเพ่ือปลดล็อกจึงเห็นวาควรมีการหารือ

ดวยความรอบคอบวาการทบทวนนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม หรือมีประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม 

22. เนื่องจากปจจุบันมีพระราชบัญญัติตาง ๆ ท่ีมอบอํานาจใหสภาสถาบัน ดังนั้น 

ผูรับผดิชอบในแตละฝายควรทําสรุปวาเรื่องใดท่ีตองผานสภาสถาบนัพิจารณาบาง 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแกไข และใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

พิจารณาอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ท่ี 9996/2563 ไดแตงตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร และ

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนกรรมการบริหารกองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและ

สวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก นั้น 

เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดหมดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น เพ่ือให

ไดมาซ่ึงกรรมการบริหารกองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเภทผูแทนคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก เปนไปตามขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย กองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 ซ่ึงกําหนดให

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

7.1 อธิการบดี      เปนประธานกรรมการ 

7.2 รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานการคลัง   เปนกรรมการ 

7.3 รองอธกิารบดีท่ีรับผิดชอบดานแผนยุทธศาสตร  เปนกรรมการ 

7.4 รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบคุคล เปนกรรมการ 

7.5 ผูแทนคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก เปนกรรมการ 

จํานวน 4 คน 

7.6 ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 

7.7 กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนคณาจารยประจํา เปนกรรมการ 

จํานวน 1 คน 

7.8 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทสายสนับสนนุ เปนกรรมการ 

7.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   เปนกรรมการ 

7.10 หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล เปนกรรมการ 

กรรมการตามขอ 7.5 ใหอธิการบดีแตงตั้งผู ท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแตงตั้งจากคณบดี จํานวน 3 คน และผูอํานวยการวิทยาลัย 

สถาบัน สํานัก จํานวน 1 คน 

กรรมการตามขอ 7.5 ขอ 7.7 และขอ 7.8 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 

นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ในการนี้  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ได เสนอรายชื่อผูแทนคณบดี  

ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก จํานวน 4 คน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

4. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูแทนคณบดี ผูอํานวยการ

วิทยาลัย สถาบัน สํานัก จํานวน 4 คน ตามท่ีเสนอ 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณ าแลว จึ งมีมติ เห็นชอบบุคคลดั งตอไปนี้ รวมเปน

กรรมการบริหารกองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเภทผูแทนคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ตามขอ 7.5 จํานวน 4 คน ตามท่ีเสนอ ดังนี ้

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

4. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

4.2 ขออนุมัติปรับเปล่ียนโครงสรางของสวนงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

: กรณีการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร (ใหม) และกรณีการปรับเปล่ียนการ

แบงหนวยงานยอยภายในกองบริหารงาน คณะเภสัชศาสตร (ใหม) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะวิทยาศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 

ไดเสนอขออนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ไดแก 1) กรณีการแบง

หนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร (ใหม) ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 แลว และ 2) กรณีการ

ปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานยอยภายในกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร ซ่ึงผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 19/2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 และ

ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 11 มกราคม 2566 

ดังนั้น เพ่ือใหการปรับเปลี่ยนการจัดโครงสรางภายในของคณะวิทยาศาสตร และ

คณะเภสัชศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยเปนไปตาม

หลักเกณฑของขอบังคับและประกาศตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนั้น ในการนี้ ฝายบริหาร คณะวิทยาศาสตร 

และคณะเภสัชศาสตร จึงขอเสนอขออนุมัติปรับเปลีย่นโครงสรางของสวนงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

: กรณีการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร (ใหม) และกรณีการปรับเปลี่ยนการแบง

หนวยงานยอยภายในกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร (ใหม)” ดังนี้  

1. การขออนุมัติการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร (ใหม) 

สาระสําคัญโดยสรุป 

ดวยคณะวิทยาศาสตรไดแจงเรื่อง ขอยืนยันโครงสรางหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตรและขอให

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาดําเนินการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 740/2561) เรื่อง การแบง

หนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร (ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561) โดยยกเลิกขอความใน

ประกาศตามขอ 3.2 (6) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือใหสอดคลองกับท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดตั้ง

สวนงานใหม คือ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร และเพ่ือใหการจัดโครงสรางของคณะวิทยาศาสตรโดยการแบง

หนวยงานและหนวยงานยอยภายในเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ฝายบริหาร

และคณะวิทยาศาสตร จึงขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร 

(ใหม) โดยมีโครงสรางคณะวิทยาศาสตรท่ีเสนอขอปรับเปลี่ยนใหม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

 
 

2. การขออนุมัติปรับเปล่ียนการแบงหนวยงานยอยภายในกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร (ใหม) 

สาระสําคัญโดยสรุป 

ดวยคณะเภสัชศาสตร ไดแจงเรื่องขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบงหนวยงานยอยภายในคณะเภสัชศาสตร 

(ใหม) ตามบันทึกท่ี อว 660301.11.1/5860 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2565 ซ่ึงคณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการ

ทบทวนการจดัโครงสรางของคณะเดิม ตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 283/2562) เรื่อง การแบง

หนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะเภสัชศาสตร โดยคณะเภสัชศาสตร ไดจัดโครงสรางของคณะมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2562 ประกอบกับคณะเภสัชศาสตร ไดปรับเปลี่ยนผูบริหารของคณะใหม โดยมี ผศ.นรินทร จันทรศรี 

ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ระหวาง 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2569 พรอมกับไดเสนอ

นโยบายการบริหารหลักของคณะเภสัชศาสตร เปน 6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การจัดการศึกษาท่ีมีความเปนเลิศ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขัน ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การใหบริการวิชาการ วิชาชีพ ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการมี

สวนรวมกับสังคม ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

การพัฒนาสภาพแวดลอมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และ                        

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหาร ประกันคุณภาพองคกร สื่อสารองคกร และการสรางเครือขายเพ่ือประสาน



- 12 - 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

ความรวมมือและสงเสริมการทํางาน ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาของคณะเภสัชศาสตรให            

สอดคลองกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนการทบทวนการจัดโครงสรางของคณะเภสัชศาสตร 

ใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน คณะเภสัชศาสตร จึงขอเสนอ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบง

หนวยงานยอยภายในกองบริหารงานคณะเภสัชศาสตร โดยมีโครงสรางใหม (การแบงหนวยงานยอยภายใน

กองบริหารงานคณะเภสัชศาสตรใหม) ดังนี้ 

 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบการปรับเปล่ียนโครงสรางของสวนงาน

ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน : กรณีการแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะวิทยาศาสตร 

(ใหม) และกรณีการปรับเปล่ียนการแบงหนวยงานยอยภายในกองบริหารงาน คณะเภสัชศาสตร (ใหม) 

ตามท่ีเสนอ 

 

4.3 แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU-

Lifelong Education Action Plan) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปสาระสําคัญผลการสัมมนา 

Dean Forum ดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

- นําเสนอในการประชมุครั้งตอไป - 
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ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะศกึษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 3367/2562 

ลงวันท่ี 29 เมษายน 2562 ไดแตงตั้ง ศาสตราจารยสุมาลี ชัยเจริญ ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 6 มิถุนายน 2566 , คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 4451/2562 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ไดแตงตั้ง รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร 

ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนง

ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2566 และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 3368/2562 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2562 ไดแตงตั้ง

รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ตั้งแตวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 

ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2566 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดี

เปนไปตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2566 ซ่ึงกําหนดให 

“ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี กอนคณบดีจะครบวาระของการดํารงตําแหนงเปน

เวลาอยางนอยหนึ่งรอยยี่สิบวัน …” ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบการดําเนินการสรรหาคณบดี

คณะศึกษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

5.2 แนวทางและปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใน

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหมีการจัดทํางบประมาณเงินรายได

กลางป นั้น  เพ่ือใหสวนงาน/หนวยงานท่ีตองการทบทวน ปรับปรุง และเพ่ิมเติมงบประมาณในโครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ เปนไปในกรอบทิศทางเดียวกัน จึงขอใหสวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการจัดทํางบประมาณ

เงินรายไดกลางป ตามหลักการและแนวทาง ดังนี้ 

1. หลักการท่ัวไป 

การจัดทํางบประมาณตองดําเนินการตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2566 โดยจัดทํางบประมาณแบบสมดุล มุงเนนการใชจายอยางประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตลอดจนการรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของรัฐ 

2. แนวทางการการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป  

2.1 รายรับ 

2.1.1 เปนรายรับจากโครงการ/กิจกรรมใหมท่ียังไมมีการตั้งประมาณการรายรับไวในปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 โดยใหชี้แจงรายละเอียดของท่ีมาของโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

2.1.2 เปนรายรับจากโครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีเพ่ิมข้ึนจากประมาณการรายรับท่ีตั้งไว โดยตองแสดง

ประมาณการและรายรับจริงต้ังแตเดือนตุลาคม 2565 – มกราคม 2566 พรอมชี้แจงรายละเอียดการคํานวณ

รายรับท่ีเพ่ิมข้ึนและรายรับท่ีจะเกิดข้ึนตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2566 

2.1.3 รายรับจากเงินทุนสํารองสะสม ตองแสดงสถานะของเงินทุนสํารองสะสม ณ มกราคม 2566 

โดยใหชี้แจงความจําเปนในการตั้งงบประมาณจากเงินทุนสํารองสะสมและชี้แจงสาเหตุท่ีไมสามารถใช

งบประมาณปกติได ท้ังนี้ควรนําไปใชจายเพ่ือการลงทุนหรืองบลงทุน 

2.2 รายจาย 

2.2.1 รายจายโครงการ/กิจกรรมเดิม ตองแสดงงบประมาณเดิมท่ีไดรับจัดสรร ผลการเบิกจาย

งบประมาณและงบประมาณคงเหลือ พรอมเหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม  

2.2.2 รายจายโครงการ/กิจกรรมใหม ตองเปนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวน ไมสามารถ

ชะลอหรือรอตั้งงบประมาณในปถัดไปได และเปนโครงการกิจกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตรสําคัญของ

มหาวิทยาลัย 

2.2.3 เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถเบิกจายไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหลักเกณฑ

เง่ือนไขท่ีกองคลังกําหนด 

2.2.4 กรณีงบลงทุน ตองแสดงความพรอมในการดําเนินการ เชน แบบกอสราง ประมาณการราคากลาง 

งวดงานการกอสราง คุณลักษณะ รายละเอียดแตละรายการ และมีแผนการดําเนินการท่ีชัดเจนมีกําหนดแลว

เสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปฏทิินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอนและกจิกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 มกราคม 2566 (1) ปรับปรุงปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสนอ

ขอความเห็นชอบตออธิการบดี 

(2) แจงปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแกนตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(3) แจงปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ใหแก สวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการ 

กองยุทธศาสตร 

2 มกราคม –  10 กุมภาพันธ 

2566 

(1) สวนงานสังกัดสํานักงานอธิการบด ี(รวมฝายตาง ๆ ) และ

สวนงานท่ีขอใชงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี จัดทําคํา

ขอตั้งงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ผานระบบ Google Drive  

(2) สวนงาน/หนวยงาน จัดทําและสงคําขอตั้งงบประมาณเงิน

สวนงานสังกัดสาํนักงาน

อธิการบดี/ฝายตาง ๆ  

 

 

สวนงาน/หนวยงาน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ขั้นตอนและกจิกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

รายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ผานระบบ 

Google Drive 

 

 

3 13 - 24 กุมภาพันธ 2566 วิเคราะหคําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 

กองยุทธศาสตร 

4 13 มีนาคม 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พิจารณา

คําขอตั้งงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองยุทธศาสตร 

5 5 เมษายน 2566 ท่ี ประชุมสภามหาวิทยาลั ย พิ จารณ าอนุมั ติ คํ าขอตั้ ง

งบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

กองยุทธศาสตร 

6 3 – 7 เมษายน 2566 

 

(1) บันทึกการอนุมัติงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบKKUFMIS 

(2) จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณเงินรายไดกลางป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 สงใหสวนงาน/หนวยงาน 

กองยุทธศาสตร 

 

กองยุทธศาสตร 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

5.3 โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงเพ่ือการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย ฝายบริหาร จึงขอนําเสนอโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง

เพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ ตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยผูบริหารระดับสูงท่ีมี วิสัยทัศน

และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือให ทันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูมีวิสัยทัศนและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถแกไขปญหาและจุดออนท่ีสําคัญ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงเพื่อถายทอดแผนสู

การปฏิบัติสูผูบริหารระดับตางๆอันท่ีจะมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและกํากับทิศทางมหาวิทยาลัยใหเปนไป 

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจ

และ นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงเพ่ือการ 

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธท่ีมีขอบขายสาระของโครงการท่ีครอบคลุมองคความรู ทักษะ และ 

คุณลักษณะสําคัญสําหรับการเปนผูบริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา ผานกระบวนการสัมมนาท่ีเนนการ 

เรียนรูจากประสบการณของผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและเปนท่ียอมรับในวงกวาง รวมถึงการฝกปฏิบัติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

วางแผนและดําเนินงานการบริหารอุดมศึกษาดวยประสบการณตรง พรอมกับรวมสะทอนผลการบริหาร

รวมกัน เชิงสรางสรรค เพ่ือเรียนรูรวมกันถึงแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและสะทอนถึงนวัตกรรมทางการบริหารงาน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหผูบริหารไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเชิงยุทธศาสตร 

เพ่ือนําไปปรับและประยุกตใชในดานการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษา ยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขัน มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก 

2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหผูบริหารมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและทัศนคติท่ีดีสําหรับการเปนผูบริหารระดับสูง 

2) เพ่ือใหผูบริหารไดศึกษาเรียนรูแบบอยางของวิธีปฏิบัติท่ีสามารถนําไปสูความเปนเลิศและยกระดับ 

คุณภาพจากประสบการณของผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและเปนท่ียอมรับในวงกวาง 

3) เพ่ือใหผูบริหารไดทบทวนระเบียบ ขอบังคับ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานในดานตาง ๆ 

อาทิเชน ดานการบริหารการเงิน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

4) เพ่ือใหผูบริหารไดแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรูรวมกันถึงสถานการณบริบทแวดลอมท่ีสงผลตอ

การบรรลุเปาหมาย และทาทาย ความเปนไปไดของการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนเพ่ือใหทันตอ

ภาวการณเปลี่ยนแปลง 

3. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือนมีนาคม - เดือนกันยายน  2566  

4. สถานท่ีดําเนินการ 

ณ จังหวัดภูเก็ต และภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ระบบ Leadership System 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2566 ในวันจันทรที่ 23 มกราคม 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

 
หัวขอการสัมมนาและกําหนดการ 

 

ในการนี้ ฝายบริหาร จึงขอเรียนเชิญผูบริหารเขารวมกิจกรรมดงักลาว  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอใหมีการจัดสัมมนานอกสถานท่ี

ทุกกิจกรรม และวิทยากรควรมาบรรยายแบบ On Site 

2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตรเสนอวา มหาวิทยาลัยควรมีการทําแผน Coaching 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหผูบริหารรุนใหมและผูบริหารปจจุบันดวย และผูบริหารแตละคนมีความชํานาญและ
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ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2566 ในวันจันทรที่ 13 กุมภาพันธ 2566 เรียบรอยแลว 

ความเกงคนละดาน และมีจุดออนแตไมเคยไดรับการสะทอนผล (Feedback) การผานอุปสรรค (Overcome) 

จุดออนมีวิธีอะไรบาง หากมหาวิทยาลัยมีระบบ Coaching ก็จะสามารถชวยใหผูบริหารสามารถบริหารงานได

ดียิ่งข้ึน 

3. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเสนอวา 1) ระบบ KKU Leadership System ท่ีรองอธิการบดี

ฝายบริหารไดนําเสนอนั้นเปนระบบท่ีดีมาก คณะทันตแพทยศาสตรไดนํา Lead Model ดังกลาวมาใชในคณะ 

และคณะไดใหผูนําทุกคนไดประเมินตนเองวายังขาดในดานใด ซ่ึงเปนการประเมินเพ่ือคนหาความจําเปนใน

การฝกอบรมและพัฒนาขององคกร (Training Need Assessment) โดยคณะก็จะนํามาใชประเมินในแตละป

เพ่ือมาพัฒนาผูนําของคณะ หัวหนาสวนงานตาง ๆ ก็สามารถนําระบบดังกลาวไปใชในองคกรได 2) การกําหนด

หัวขอ Module เปนหัวขอท่ีดีมาก ควรเปดโอกาสใหผูบริหารระดับสูงของสวนงานท่ีตองการพัฒนาตนเองใน

ดานตาง ๆ ไดเขารวมกิจกรรมดวย และอาจมีแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพ่ือใหผูนําหรือ

ผูบริหารระดับกลางไดเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมการเปนผูบริหารระดับสูงใน

อนาคต 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 

 

5.4 การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (กรรมการประจํา กรรมการสมทบ 

และเปล่ียนสถานะกรรมการสมทบจากบุคคลภายในเปนบุคคลภายนอก) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการแตงตั้ง

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เปนไปตามขอ 7 (3) และขอ 8 (3) แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 1691/2563) ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบกับคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยประจํา

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 ไดมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (กรรมการประจํา กรรมการสมทบ) และเปลี่ยนสถานะกรรมการ

สมทบจากบุคคลภายในเปนภายนอก ในการนี้ จึงขอเสนอ ตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย กรรมการประจํา กรรมการสมทบ และเปลี่ยนสถานะกรรมการสมทบจากบุคคล

ภายในเปนบุคคลภายนอก กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

https://dict.longdo.com/search/overcome
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5.5 ตราสัญลักษณและคําขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2567 

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค เสนอตอที่ประชุมวา 
ขอนําเสนอตราสัญลักษณและคําขวัญ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ  60 ป  แหงการสถาปนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2567 ท่ีไดผานการประกวดมาเรียบรอยแลว ดังนี้ 

  
ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ตราสัญลักษณและคําขวัญ 

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเคยนําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนแลวนั้น แตเม่ือมีการนําไปใชแลวพบวาเกิดปญหาเก่ียวกับขนาด
ตัวอักษรของคําขวัญมีขนาดเล็ก ซ่ึงหากนําตราสญัลักษณและคําขวัญไปทําธงติดประชาสัมพันธอาจทําใหมอง
ไมเห็นขอความดังกลาว จึงไดปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาดใหญข้ึนและทําเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบภาษาไทย 
และรูปแบบภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ หากสวนงานใดจะนําตราสัญลักษณและคําขวัญไปดัดแปลงจะตองขอความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกอน แตหากไมมีการดัดแปลงก็สามารถนําไปใชไดทันที และการเริ่มเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน จะเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2566 เปนตนไป 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา คําวา “การสรางสรรค” ไดใชคําภาษาอังกฤษ

วา “Creativity” จะสื่อความหมายตามคําขวัญภาษาไทยไวหรือไม หากใชคําวา “Creation” จะเหมาะสมหรือไม 
ดังนั้น อาจใหชาวตางชาติไดพิจารณาวาใชคําใดจะสื่อถึง “การสรางสรรค” ตามคําขวัญดังกลาว 

คณบดีวิทยาลยันานาชาติขอรับขอเสนอแนะดังกลาวไปใหชาวตางชาติไดพิจารณาคํา
ท่ีเหมาะสมตอไป 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายการตางประเทศ
และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติไปหาขอมูลเพ่ิมเติม หากใชคําเดิมเหมาะสมแลวก็สามารถใชตราสัญลักษณและ
คําขวัญดังกลาวได แตหากมีคําอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาก็ใหปรับแกไขและสามารถนําไปใชไดโดยไมตองนําเสนอตอ
ท่ีประชมุอีกครั้ง 

มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 นโยบายไมรับของขวัญและทรัพยสินจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตและการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ทุกภาคสวนตองรวมมือกันขจัด
ใหหมดสิ้นไป จึงไดกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส มีประสิทธิภาพ 
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และมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารงานเพ่ือใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในการปฏิบัติงานใหมีคุณธรรม มีจริยธรรม เกิดความโปรงใส ขจัดการทุจริต 
ปลูกฝงจิตสานึก คานิยมในทางสุจริตมีจิตบริการ และยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการรับ
หรือการใหของขวัญและทรัพยสินจากการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีจะสงผลใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต เพ่ือใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประพฤติและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง ดังนี้ 

1. ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลในครอบครัว ไมรับของขวัญและ
ทรัพยสินจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 

2. ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลในครอบครัว จะตองไมแสวงหา
ประโยชนที่มิควรได โดยการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
อันเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีในนามของมหาวิทยาลัย 

3. ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลในครอบครัว พึงหลีกเลี่ยงการรับ
ของขวัญ ของกํานัล สิ่งจูงใจ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดในรูปแบบใด ๆ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินจากบุคคลใด 
ท่ีมีสวนไดเสียกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แตตองมีมูลคาไมเกิน 
3,000 บาท ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนตองรับของขวัญหรือทรัพยสินอ่ืนในท่ีมีมูลคาสูงกวา 3,000 บาท ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาเพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสม 

4. ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนและบุคคลในครอบครัว ตองปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2565 และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2563 และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอตัดคําวา “(No Gift Policy)” ในชื่อเรื่อง (ราง)
ประกาศออก 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ขอ 3 บรรทัดท่ี 4 ใหแกไขขอความจากเดิม 

“...หรือทรัพยสินอ่ืนใน...” เปน “...หรือทรัพยสินอ่ืนใด...” 
มติ ท่ีประชุมรบัทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.25 นาิกา 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
นางสาวศิริรตัน ชาภูวงษ 
ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน มูลศร ี
นางสาวลลัธริมา ประจง 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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