
- 1 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2566 ในวันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2566 ในวันจันทรที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 3/2566 

เม่ือวันจันทรท่ี 27 กุมภาพันธ 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 ดวงจนิดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 

5. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการ 

6. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี    กรรมการ 

7. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 

8. อ.ชุติกาญจน ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    

9. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ    กรรมการ 

10. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ กรรมการ 

11. ผศ.เดนพงษ สดุภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล     กรรมการและเลขานุการ 

12. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูชวยเลขานุการ 

13. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   ผูชวยเลขานุการ 

(2) เขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

14. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 

15. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ   กรรมการ 

16. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ กรรมการ 

17. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  กรรมการ 

18. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต   รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

19. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

20. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงาน    กรรมการ 

21. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 

22. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย   กรรมการ 

23. รศ.วนิดา แสงสารพันธ  คณบดีคณะนิติศาสตร    กรรมการ 

24. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร     
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25. รศ.อภชิาติ จิระวุฒิพงศ  คณบดีคณะแพทยศาสตร    กรรมการ 

26. ผศ.นรินทร จันทรศรี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.ประภาส แกวเกตุพงษ  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองคกร กรรมการ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

28. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  กรรมการ 

29. ผศ.บรุินทร เปลงดีสกุล  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร   กรรมการ 

30. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร    กรรมการ 

32. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   กรรมการ 

33. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   กรรมการ 

34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร   กรรมการ 

35. ศ.วิทยา เงินแท   รองคณบดีฝายวิจัยและบริหาร   กรรมการ 

แทนคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย     

36. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป  คณบดีวิทยาลยัการปกครองทองถ่ิน  กรรมการ 

37. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    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.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) เขารวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

(2) เขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาิกา  

กอนเริ่มการประชุม กรรมการและเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดขอนําเสนอกิจกรรมสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนและมีความประสงคมอบ

ทุนการศึกษาใหนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ดวยสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงคมอบทุนการศึกษาใหนักศึกษา เปนจํานวนเงิน 

440,000 บาท แบงเปนจํานวน 22 ทุน ทุนละ 20,000 บาท 
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นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยสมาคมศิษย

เกามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินโครงการและการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ภายใตแนวคิด ชวยเหลือ 

เก้ือกูล แบงปน สรางคน สรางชาติ อันไดแก การจัดการแขงขันกอลฟการกุศล 58 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

49 ป สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน ,การจัดจําหนายเสื้อท่ีระลึก 58 ป มหาวิทยาลัยขอนแกน ,การจัดงาน

วันคืนสูเหยาเรารัก มข. 58 ป แหงความภูมิใจ “โฮมแฮงมอดินแดงแหงความหลัง” โดยรายไดหลังหัก

คาใชจายประสงคมอบทุนการศึกษาใหนักศึกษา จํานวน 22 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 

440,000 บาท 

หลังจากนั้นประธานกรรมการไดรับมอบ ถายภาพท่ีระลึก และกลาวขอบคุณ 

เม่ือเสร็จกิจกรรมขางตนแลว ประธานกรรมการไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 

4 กุมภาพันธ 2566 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 

ครั้งท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2566 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2566 

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2566 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินกองทุนชดเชยความเส่ียงจาก

การใหบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร พ.ศ. .... 

คณบดีคณะแพทยศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะแพทยศาสตร ไดจัดทํา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการใหบริการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน

ของผูรับบริการหรือทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย และเพ่ือลดความเสียหายท่ีมีผลกระทบตอบุคลากรหรือ

ภาพลักษณองคกร ในการนี้ จึงขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกต ดังนี้  

1. ขอ 4 อาจเพ่ิมนิยามศัพทคําวา “คณะกรรมการประจํา” “หัวหนาฝายการพยาบาล” 

“ประธานองคกรแพทย” “หัวหนางานนิติธรรม” และ “หัวหนางานคลงั” 

2. ขอ 5 ใหตัดคําวา “...แพทยศาสตร” ออก และขอใหปรับขอความจากเดิม “ใหคณะ

แพทยศาสตรจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดของคณะแพทยศาสตรประจําป จัดตั้งเปนกองทุน” แกไขเปน 

“ใหคณะจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดจัดตั้งเปนกองทุน” 

3. ขอ 6.2 ใหตัดคําวา “...แพทยศาสตร” ออก 

4. ขอ 8.10 ขอใหตรวจสอบและระบุตําแหนงของผูเชี ่ยวชาญดานกฎหมายวา

เปนตําแหนงใดในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความเสี่ยงจากการใหบริการรักษาพยาบาล  

5. ขอ 8 ตั้งขอสังเกตวา ดวยตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร 

เปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนความเสี่ยงจากการใหบริการ

รักษาพยาบาล แตตําแหนงหัวหนางานนิติธรรม และหัวหนางานคลัง ซึ ่งเป นผู ใต บ ังคับบัญชาของ

ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร เปนกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ฯ 

หากพิจารณาในเชิงทางบริหารการกําหนดใหหัวหนางานดังกลาวเปนกรรมการจะเหมาะสมหรือไม หรืออาจ

ไมตองกําหนดใหหัวหนางานรวมเปนกรรมการจะทําใหการพิจารณาของกองทุนนี้เหมาะสมกวาหรือไม 

6. ขอ 10 ควรเพ่ิมขอความ “หรือทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย” ตอทายขอความ 

“...ผูรับบริการ” 

7. ท่ีประชมุตั้งขอสังเกตวาใน (ราง) ขอบังคับฯ ยังไมปรากฏเรื่องเกณฑการจายหรือ

อัตราการจาย ดังนั้น อาจเพ่ิมขอความใหคณะแพทยศาสตรออกประกาศกําหนดอัตรา 

8. ท่ีประชมุตั้งขอสังเกตวา วัตถุประสงคของกองทุน ไดระบุขอความความเดือดรอน 

และความเสยีหายไว ความเดือดรอนและความเสยีหายมีความแตกตางกันอยางไร 

9. เงินชวยเหลอืเบื้องตนและเงินชดเชยความเสยีหายควรกําหนดอัตราเพดานการจาย 
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10. ดวยปจจุบันคณะแพทยศาสตรมี 3 หนวยงานท่ีอยูในโครงสรางของคณะท้ัง

โรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยหัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (SMC) 

ดังนั้น เพ่ือใหครอบคลุมท้ังหมดอาจปรับแกไขเปนกองทุนความเสี่ยงสําหรับโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร 

และใหเพ่ิมนิยามศัพทใหครบถวน 

11. รองอธิการบดีฝายบริหาร มีขอสังเกต ดังนี้ 

- ประเด็นแรกท่ีจะตองมีการทบทวน คือ 1) จําเปนตองบริหารจัดการในลักษณะ

กองทุนหรือไม ซ่ึงรูปแบบท่ีจะบริหารเปนกองทุน คือ โดยปกติจะตองมีแหลงเงินเขากองทุนท่ีเปนแหลง

ภายนอกท่ีไมใชแหลงเงินรายได หรือการจัดตั้งกองทุนเพ่ือรับบริจาค ซ่ึงกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการ

ใหบริการรักษาพยาบาลจะมีเพียงเงินงบประมาณเงินรายไดของคณะเปนแหลงท่ีมาของเงินกองทุน ซ่ึงหากมี

แหลงท่ีมาของเงินกองทุนเพียงแหลงเดียวอาจไมจําเปนตองบริหารจัดการในลักษณะกองทุน คณะแพทยศาสตรควร

พิจารณาขอมูล 10 ปยอนหลังวามีแหลงท่ีมาของเงินกองทุนจากแหลงอ่ืนอีกหรือไม 2) คณะกรรมการเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีความเห็นวา ไมควรบริหารในลักษณะของกองทุน และมีนโยบายวาเม่ือมีการ

บริหารกองทุนจะมีบัญชีเฉพาะ ซ่ึงนโยบายของคณะกรรมการเงินรายได ฯ ไมใหเกินรอยละ 4 ของเงินท้ังหมด 

โดยปท่ีผานมาเงินในบัญชีเฉพาะมีอัตราเกินกวาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการเงินรายได ฯ จึงไดออกนโยบาย

ขอใหลดจํานวน 

- ประเด็นท่ีสองเม่ือมีการบริหารจัดการแบบกองทุน จะมีแนวทางในการบริหาร

จัดการกองทุนท่ีจะตองดําเนินการซ่ึงเปนหลักการสําคัญ โดยกรณีของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการใหบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

พ.ศ. .... ไมไดระบุหลักการสําคัญท่ีเคยระบุไวในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 345/2553) ลงวันท่ี 

12 มีนาคม 2553 เรื่อง กองทุนชดเชยความเสี่ยงจากการใหบริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เชน 1) เม่ือสิ้นปงบประมาณใหจัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอ

มหาวิทยาลยั 2) วงเงินการอนุมัติการใชเงินกองทุน 

- หากจะใหครอบคลุมท้ังโรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ และศูนยบริการทางการแพทยชั้นเลิศ (SMC) จะตองกําหนดนิยามศัพทใหชัดเจนโดยเฉพาะตําแหนง

หัวหนางานตาง ๆ วาเปนหนวยงานใด 

- ข้ันตอนการอนุมัติการใชเงินกองทุนจะตองกําหนดใหชัดเจน ดังนั้น ขอให

ทบทวนการ (ราง) ขอบังคับฯ ใหมีข้ันตอนการอนุมัติการใชเงินกองทุนใหชดัเจน 

- นิยามศัพทคําวา “ความเสี่ยง” อาจแกไขเปน ผลกระทบหรือความเสี่ยงท่ีไมคาดคิด 

- ขอใหทบทวนขอ 10 หากระบุไวเชนนี้ผูรับบริการหรือทายาทจะตองเปนผูยื่น

เรื่องขอใชเงินกองทุนหรือไม เนื่องจากในทางปฏิบัติคณะกรรมการจะพิจารณาวาหากเกิดปญหาก็จะพิจารณา

ชดเชยโดยไมตองยื่นเรื่องขอใชเงินกองทุน 
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คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดสอบถามรองอธิการบดีฝายบริหารวา หากไมจัดตั้งเปน

กองทุนแลวขออนุมัติเบิกจายจากเงินรายไดจะคลองตัวมากกวาหรือไม  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดตอบขอซักถามวา หากจะดําเนินการในภาพรวมท้ัง

มหาวิทยาลัยอาจออกเปนขอบังคับในภาพรวม แตหากจะดําเนินการเฉพาะคณะ หากคณะจะเบิกจายคณะอาจ

เสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ โดยใหอธิการบดีเปนผูออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและ

เง่ือนไขการเบิกจายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ซ่ึงสามารถเบิกจายไดโดยไมตอง

จัดตั้งเปนกองทุน กรณีเปนกองทุนมักจะใชในกรณีท่ีมีความประสงครวมเงินบริจาคหรือขอรับเงินบริจาคเปน

รอบ ๆ หรือมีวัตถุประสงคเฉพาะ 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชมุวา เพ่ือใหการดําเนินการมีความคลองตัวอาจจะ

ไมตองใชคําวากองทุน โดยขอใหคณะพิจารณาแนวทางท่ีคลองตัวมากข้ึน  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการใหมีระบบและกลไกในการดูแล

ผูไดรับผลกระทบจากการใหบริการทางการแพทย เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบเยียวยาความเสียหายหรือ

ผลกระทบที่อาจนําไปสูการฟองรอง และเพื่อการสงเสริมภาพลักษณขององคกร ทั้งนี้ วิธีการ วิธีปฏิบัติ

จะดําเนินการอยางไรขอใหคณะแพทยศาสตรพิจารณาทบทวนและหารือรวมกับฝายบริหารตอไป 

 

4.2 พิจารณาขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิต 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอที่ประชุมวา ดวย คณะศึกษาศาสตร 

มีความประสงคขออนุมัติการจายเงินคาชดเชย กรณีการเสียชีวิตของ รองศาสตราจารยธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 

พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง รองศาสตราจารย สังกัดคณะ

ศึกษาศาสตร รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการท้ังสิ้น 31 ป 7 เดือน (เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558 ซ่ึงรวมระยะเวลาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดเปน 7 ป 4 เดือน 12 วัน) 

ซ่ึงไดเสียชีวิตดวยสาเหตุการติดเชื้อในกระแสเลือด นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 6 (8) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คาชดเชย พ.ศ. 2565 ซ่ึงไดกําหนดไววา กรณีการตายในระหวางท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี 

หรือเปนกรณีท่ีผูตายไดอุทิศตนปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอยางเต็มกําลงัความสามารถอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนอาจพิจารณาใหคาชดเชยแกทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ

ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูนั้นได ดังนั้น จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการขอรับคาชดเชย กรณีเสียชีวิตของ 

รองศาสตราจารยธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทเงินงบประมาณแผนดิน 

ตําแหนง รองศาสตราจารย สังกัดคณะศึกษาศาสตร ท้ังนี้ ตามขอ 7 (4) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย คาชดเชย พ.ศ. 2565 ไดกําหนดไววา ปฏิบัติงานครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายเทากับคาจางอัตรา

สดุทายสองรอยสี่สิบวัน (นับระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีท่ีมีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลยั รวมท้ังหมด 

7 ป 4 เดือน 12 วัน) เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 632,800 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบใหจายคาชดเชย กรณีเสียชีวิตใหแก

ทายาทของรองศาสตราจารยธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
5.1 สรุปการบรรยายพิเศษ ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยฝายเลขานุการของการประชุมรวม
ระหวางสภามหาวิทยาลยัขอนแกนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสรุปการบรรยายพิเศษ 
ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2566 เรื่อง “Changing 
Global Geo-politics and Geo-economics in 2020’s : Implications for KKU Policy and Strategy” 
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 
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5.2 หลักการในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงวา ตามท่ีกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน 2565 โดยในขอ 2 ใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกฉบับท่ีเก่ียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ท้ังนี้ ไมวาในระดับใด สาขาใด หรือสาขาวิชาใด มีผลใหมาตรฐาน
คุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) ท่ีใชอยูในปจจุบันตองถูกยกเลิกไปดวย ท้ังนี้ ในขอ 8 กําหนดให
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาอาจประกาศกําหนดผลลัพธการเรียนรูดานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือกําหนด
รายละเอียดผลลัพธการเรียนรูเพ่ิมข้ึนตามความจําเปนทางวิชาการหรือวิชาชีพของแตละสาขาหรือสาขาวิชา
โดยประกาศเปนมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาก็ได 

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2565 เม่ือวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2565 ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ รายละเอียด และแนวทางในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
ในสาขาหรือสาขาวิชา ดังนี้ 

1. ตองเปนการดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือดําเนินการโดยความรวมมือ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรองรับ โดยใหตระหนักถึงหลักเสรีภาพทางวิชาการ
ตามมาตรา 15 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

2. ตองรับฟงความเห็นของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขา
หรือสาขาวิชาท่ีจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา รวมถึงรับฟงความเห็นของผูเรียน คณาจารย และ
ผูใชบัณฑิตอยางกวางขวาง 

3. รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา ใหกําหนดเฉพาะผลลัพธ
การเรยีนรูเทานั้น 

4. เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาประกาศกําหนด
มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาและใหมีผลใชบังคับ ท้ังนี้ หากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา
โดยความรวมมือกับองคกรวิชาการท่ีมีกฎหมายรองรับ จัดทํามาตรฐานวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชาโดยกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากผลลัพธการเรียนรู คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะพิจารณา 
และประกาศกําหนดเฉพาะรายละเอียดผลลพัธการเรียนรูเทานั้น 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2566 ในวันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2566 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2566 ในวันจันทรที่ 13 มีนาคม 2566 เรียบรอยแลว 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา หากหลักสูตรใดไมมีมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะก็จะใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ดาน ตามเกณฑป 2565 ซ่ึงเปนแนวทาง
สําหรับหลักสูตรท่ัวประเทศไทย ฉะนั้น ในการออกแบบหลักสูตรหากหลักสูตรใดไมมีความเฉพาะก็จะใชการ
ออกแบบเปน Outcome-based ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ดาน โดยเพ่ิมเติมมาตรฐาน
หรือทักษะท่ีเปนตัวตนของหลกัสตูร 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ในสวนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
คณะทันแพทยศาสตรไดจัดทําราง มคอ. 1 และไดเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กอนท่ี
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 จะประกาศใชบังคับ โดยท่ีผานมาไดมีการติดตามเรื่อง
ซ่ึงองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) 
ไดรับแจงวา ในสวนของวิชาชีพ วิชาชีพยังสามารถกําหนด มคอ. 1 ได หากเปนความเห็นโดยรวมของวิชาชีพ 
ท้ังนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดสงเรื่องตอบกลับมายังองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (Dental Faculty Consortium of Thailand) โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ รายละเอียด 
และแนวทางในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา 4 ขอ รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของ
สถาบันอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม มคอ. 1 แมองคกรผูบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (Dental 
Faculty Consortium of Thailand) รวมกับทันตแพทยสภาซ่ึงเปนวิชาชีพ จะสงออกไปก็ตาม คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) จะประกาศกําหนดเฉพาะในสวนผลลพัธการเรียนรูเทานั้น  
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงเพ่ือการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยจะจัดประชุม 
สัมมนาโครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงกลยุทธ ในระหวางวันท่ี 3 – 4 
มีนาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีกิจกรรมหัวขอเก่ียวกับเรียนรูบริบทมหาวิทยาลัยขอนแกน โครงสราง 
ระบบงาน กฎระเบียบตาง ๆ โดยจะเปนรูปแบบการเสวนาไมเปนทางการ  
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เลิกประชุมเวลา 10.25 นาิกา 
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