
รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ครัง้ที ่8/2556 

เมือ่วนัพฤหสับดีที ่12 ธนัวาคม 2556 
ณ หอ้งประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

ผู้มาประชุม 
1. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 

          และกรรมการและเลขานุการ 
2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
4. ผศ.อนุชา นิลประพันธ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย    กรรมการ 
5. อ.ปาริชาต บุตรวงค์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง    กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน    
6. รศ.ศจี สัตยุตม์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
7. นายบัญชา พระพล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  กรรมการ 

     แทนรองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
8. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
9. รศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ    กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์     
10. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
11. อ.กรกช  ฮามสุโพธิ์   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะเทคโนโลยี      
12. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
13. รศ.บ าเพ็ญจิต  แสงชาติ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     
14. ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองคณบดีฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ   กรรมการ 

    แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์     
15. รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
16. รศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
17. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
18. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
19. อ.ปรีชา เครือวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
20. ผศ.มนสิชา เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
21. รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
22. ศ.สุพรรณี พรหมเทศ  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     
23. รศ.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
24. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที ่12 ธันวาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 

25. ผศ.รักชนก แสงภักดีจิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 

26. อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
    แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    

27. รศ.ยุพิน เตชะมณี  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
28. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

    แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
29. ผศ.นพดล มีไชยโย  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 

    แทนผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
30. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

    แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
31. รศ.ชนะพล ศรีฤาชา  ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล   กรรมการ 
    (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
32. น.ส.ส่งศรี ดีศรีแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
    แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    กรรมการ 

    (ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) 
33. รศ.เจนจิรา เรืองชยจตุพร  ประธานสภาคณาจารย์     กรรมการ 
34. นายอมร สินเธาว์  ที่ปรึกษาสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  กรรมการ 
    แทนประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   
35. นางสังวาลย์ ช่างทอง  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
36. นางสุพัตรา ครองยุทธ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลยั   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1. รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิรชิัย  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ กรรมการ 
3. ผศ.ช านาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  กรรมการ 
4. รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
5. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
6. รศ.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
7. ผศ.กริช แรงสูงเนิน  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
8. ผศ.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ  กรรมการ 
9. ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล  ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์    กรรมการ 
10.นางกิตติมา จันทรสม  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 

     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2. นางสาววิลาวัณย์ พิธรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา   



- 3 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที ่12 ธันวาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 

ก่อนเริ่มประชุมประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดีมีภารกิจเป็นประธาน
พิธีประสาทปริญญาบัตร Bachelor of Arts [Chinese Language and Literature (Economics and Trade 
Orientation)] ของ Southwest University ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมอบหมายให้              
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่ประธานกรรมการแทน จากนั้นประธานได้ด าเนินการประชุม   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556      
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน       
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง  

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจ านวน 14,188,864.75 บาท               
เพ่ือน าไปจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียด
ดังปรากฏในส าเนาหนังสือที่ นร 1201/5054  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ            
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ให้จัดกลุ่มข้าราชการเป็น 3 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการศูนย์  สถาบัน ส านัก ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองคณบดี                
รองผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน ส านัก ข้าราชการที่ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ระดับต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 21,090 บาท ขึ้นไป และ
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  

ทั้งนี้ ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน 21,080 บาท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ (เดิมด ารงต าแหน่ง ระดับ 6-8) ข้าราชการ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
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กลุ่มท่ี 3  ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ (เดิมด ารงต าแหน่ง 
ระดับ 3-5) ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการที่
ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ และลูกจ้างประจ า 

2. การค านวณแบ่งเงินรางวัลในแต่ละกลุ่มมีน้ าหนักการจ่ายเงินรางวัลดังนี้ 
 กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 
น้ าหนักการจ่าย 1.00 1.25 1.40 
จ านวน (คน) A B C 
น้ าหนักการจ่าย x จ านวน 1.00 (A) 1.25 (B) 1.40 (C) 

 เช่น  สูตรการค านวณเงินรางวัล กลุ่ม 1 
  =  จ านวนเงินรางวัลทั้งหมด x 1.00 (A) 
      [1.00 (A) + 1.25 (B) + 1.40 (C)] 

3. ให้มหาวิทยาลัยไปจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัล ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.ร. ก าหนด   

4.  จัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ด ารงต าแหน่งและมีฐานเงินเดือน 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2555  

5.  มหาวิทยาลัยห้ามน าเงินรางวัลที่ได้รับไปหารเฉลี่ยให้ได้รับเท่ากันทุกคน 
6.  ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับดี ขึ้นไป  
7.  การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แบ่งเงินรางวัลออกเป็น 2 ส่วน  
    ส่วนที่ 1 เพ่ือจัดสรรเป็นรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติที่แสดงถึงความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 

สร้างผลงานให้กับองค์กรร่วมกัน ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนเงินรางวัล 
    ส่วนที่  2  รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและมีผลงานตามแผน           

การปฏิบัติราชการและตามภารกิจหลักของส่วนราชการ และตามค ารองการปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีผลท าให้
ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

8.  การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับกลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเทียบเคียงเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ก็ได้ 

9.  ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทราบโดยทั่วกัน  
 แนวปฏิบัติในการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา 
1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
2. คณะกรรมการดังกล่าว ได้ด าเนินการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ฯ การจัดสรรเงิน

รางวัลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1317/2556) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2556   

โดยที่การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส านักงาน ก.พ.ร.              
ได้ก าหนดเกณฑ์กลางวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ของแต่ละกลุ่มไว้แล้วซึ่งเหมือนกับหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ให้สถาบันอุดมศึกษา น าเงินรางวัลที่ค านวณได้ในแต่ละกลุ่มไปด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
จัดสรรเงินรางวัลไปยังข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ในการนี้ เพ่ือให้การจัดสรรเงินรางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการจ่ายเงินรางวัลในแต่ละกลุ่ม เพ่ือจะได้เสนอ
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คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งแล้ว            
โดยจัดท าหลักเกณฑ์ และประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าทราบต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า เงินรางวัลดังกล่าวนอกเหนือจากจัดสรรให้แก่ข้าราชการแล้ว 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีให้กับบุคลากรประเภทต่างๆ หรือไม่ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดสรรเงินรางวัล

ประจ าปีนั้นทางกรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาจากฐานบัญชีของกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัย 
ก็ได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประจ าปีส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ 

 
4.2 ขอเสนอโครงการรับนักเรียนโดยการรับตรง โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยวิธีพิเศษ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรง
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2557 

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในวิทยาเขตหนองคายเป็นจ านวนมาก 
ท าให้จ านวนการรับบุคคลเข้าศึกษาของวิทยาเขตหนองคายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ วิทยาเขตหนองคาย 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตั้งขึ้นตามนโยบายกระจายโอกาส และความเสมอภาคทาง
การศึกษาไปสู่ภูมิภาค ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สามารถรองรับการขยายตัวของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ                 
ที่ต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงการสร้างความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่ม และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
เป็นประตูสู่ประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง  

ในปัจจุบันวิทยาเขตหนองคายได้ท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเป็นคณะวิชา 
4 คณะ ประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล ที่สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง  ๆ

ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเผยแพร่ และถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนและ ชุมชนท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. เพ่ือช่วยลดปัญหาวิกฤต ทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ของประเทศโดยน าองค์

ความรู้มาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้แก่ภาคเอกชน อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนท้องถิ่น ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างความมั่งคงให้กับครอบครัวและสังคม ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองได้และพร้อมขยายผลไปสู่ระดับประเทศ โดยเน้นผลที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

2. เพ่ือเป็นโครงการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนได้ทราบถึงโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียน และสร้างก าลังคนระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ และขยายชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเขตพ้ืนที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ควรขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงในทุกท้องถิ่น 
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3. เพ่ือผลิตบัณฑิตในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทั้งนโยบาย
กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาต่อประชากรทุกกลุ่ม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น วิทยาเขตหนองคาย จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการรับนักเรียนโดยรับตรง 
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยวิธีพิเศษ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนโดยการรับตรง 
โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยวิธีพิเศษ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนสอบสัมภาษณ์ถึงร้อยละ 40 นั้น อาจจะเป็นสัดส่วน

ที่มากเกินไป ควรพิจารณาความเหมาะสมด้วย 
2. เนื่องจากแต่ละสถาบันการศึกษามีมาตรฐานแตกต่างกัน ดังนั้นควรน าผลคะแนน

การสอบอ่ืนๆ เช่น A-NET , O-NET มาเป็นเกณฑ์การวัดความรู้ความสามารถนอกจากการน าค่าเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
มาเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ อาจจะใช้วิธีการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และเรียงล าดับ
คะแนนตามเกณฑ์การรับตรง 

3. อาจมีการพิจารณาก าหนดให้ใช้คะแนน A-NET, O-NET บางสาขาวิชา เพ่ือน ามา
รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

4. วิทยาเขตหนองคายอาจก าหนดกลุ่มเป้าหมายไปถึงโรงเรียนในระดับอ าเภอหรือ
ต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยังขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกมาก ทั้งนี้ วิทยาเขต
หนองคายจะต้องจัดการเตรียมความพร้อม (Course Orientation) ให้กับนักเรียนในกลุ่มนี้ด้วย 

5. วิทยาเขตหนองคายควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของการรับนักเรียนเข้าศึกษา   
ในวิทยาเขตหนองคายว่ารูปแบบใดที่เป็นข้อจ ากัดท าให้การรับนักเรียนเข้าศึกษามีจ านวนต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยควรหาวิธีการ รูปแบบ หรือแนวทางต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบและมีความยืดหยุ่น เพ่ือเอ้ืออ านวยให้
นักเรียนเข้ามาศึกษาในวิทยาเขตหนองคายมากขึ้น เช่น การให้นักเรียนเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay)  
มาใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษา เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
1. เ ห็ น ชอบ โ ค ร งกา ร รั บนั ก เ รี ย น โ ดยกา รรั บ ต ร ง  โ ร ง เ รี ย น ใน เ ขตภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยวิธีพิเศษ  
2. เห็นควรให้ตัดข้อ 5.2 ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2557  และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป ในส่วนปฏิทินการด าเนินการต่างๆ ให้วิทยาเขตหนองคายหารือร่วมกบัผูอ้ านวยการ
ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ก่อนประกาศใช้ต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที ่12 ธันวาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 

 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพเิศษ 

ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 
- ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบรหิารและพฒันาวชิาการ) 
  ขอถอนวาระ - 

 
4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อการพัฒนาและเอ้ือประโยชน์  
ต่อการบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย           
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบ
ความถูกต้องในประเด็นด้านกฎหมายจากส านักงานกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 
1. การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในกลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อ

จ านวนนักศึกษาได้ และโดยปกติกลุ่มวิทยาศาสตร์นั้นก็มีจ านวนนักศึกษาเข้ามาศึกษาในแต่ละศาสตร์น้อยอยู่แล้ว 
2. เรื่องการบริการสุขภาพแก่นักศึกษาควรก าหนดไว้ในประกาศหรือไม่ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะรวมทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาด้วย โดยจะเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในต้นปีการศึกษา 2557 เพ่ือที่จะได้ประกาศใช้ต่อไป 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ จะขยายไปถึงนักศึกษาอาเซียนด้วยหรือไม ่
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ทั้งนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาอาเซียน 

ขอให้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ
เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
การศึกษา ซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาอาเซียนอยู่แล้ว 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกติ  ตามที่เสนอ โดยขอให้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด้วย 

 
4.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรสองปริญญาระหว่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Kaohsiung Marine University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า           
ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะด าเนินการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการในลักษณะหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสาขา
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 วันพฤหัสบดีที ่12 ธันวาคม 2556 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 

วิศวกรรมเครื่องกล M.Eng. in Mechanical Engineering และ M.S. in Naval Architecture and Ocean 
Engineering โดย (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Kaohsiung Marine University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 
ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  
และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1386/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา           
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (ร่าง) ข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการในการจัดท าหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
National Kaohsiung Marine University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ที่ประชุมให้ตรวจสอบค าว่า The Dual Master’s Program ให้เขียนให้ถูกต้อง          
ตามหลักไวยากรณ์ด้วย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ             
ในการจัดท าหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National 
Kaohsiung Marine University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ตามที่เสนอ และให้น าเสนอ         
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.6 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ 

Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ผู้แทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า 
ด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ซึ่งเป็น
หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest 
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ขณะที่ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Southwest University เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร พ.ศ. 2550) ได้ครบก าหนดสัญญาเมื่อสิ้นสุด        
ปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ได้มีการลงนามขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยไปแล้ว               
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 แต่ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือของหลักสูตรดังกล่าว 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง
ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1386/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการท าข้อตกลงความ         
ตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขยาย
ระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตร 2 ปริญญาดังกล่าว ออกไปอีก 5 ปีการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบ
จาก Southwest University แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 



- 9 - 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรศึกษา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2556) ตามทีเ่สนอ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์บริการวิชาการ 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ 7444/2554 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ซึ่งมี
ผลให้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าวแทนต าแหน่งที่ว่างลง ประกอบกับการเสนอพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ า
ตามข้อ 5 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ข้อ 5 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ า ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดี 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

จ านวนไม่เกิน 9 คน ซึ่งในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี แต่อาจได้รับ

การแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้
ซึ่งการเสนอพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประจ าตามข้อ 5 (3) แห่งข้อบังคับ

ดังกล่าวเป็นอ านาจของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเลือกกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งกรรมการดังกล่าวแทนต าแหน่งที่ว่างลง ศูนย์บริการวิชาการ จึงขอเสนอแต่งตั้ง รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ                           
รศ.พรเทพ ถนนแก้ว และอ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ เป็นกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งทีว่่างลง 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าศูนย์บริการวิชาการ 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รศ.พรเทพ  ถนนแก้ว  

และ อ.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 แนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)             
มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง เรื่อง แนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีสรุปสาระส าคัญดังนี้  

1. สกอ.สนับสนุนการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยออกเป็นประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา 

2. เชิญชวนมหาวิทยาลัย/คณะต่างๆ เข้าร่วมตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนด าเนินงาน 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง 

เช่น PMQA และร่วมในโครงการน าร่องของ EdPEx มาอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นนี้ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรสมัคร         
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เข้าในโครงการดังกล่าว เพ่ือให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดีมีความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต ส าหรับกรณีของคณะต่างๆ เห็นควรให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะที่จะพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งส านักประเมินและประกันคุณภาพได้แจ้งเรื่องดังกล่าว              
ให้ทุกคณะทราบและพิจารณาต่อไป 

ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม             
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 แนวทางเลือกเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง

ประจ าปีการศึกษา 2557 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ 

มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยใช้คะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเองและคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 
1/2557 จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาเป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาผลในการคัดเลือกฯ นั้น เนื่องจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนด
เลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิม วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2557              
ท าให้มีผลกระทบต่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง และเสียอ านาจการแข่งขัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบัน อ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับบุคคล เข้าศึกษา               
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงประจ าปีการศึกษา 2557 ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ) จึงได้ขอเสนอทางเลือกเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการดังกล่าวต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 
1. (เดิม) คือ ปรับก าหนดการรับสมัคร

คัดเลือกฯ เพื่อรอรับคะแนนสอบ 
GAT/PATคร้ังที่ 1/2557 จนเสร็จสิ้น 
โดยจะประกาศผลคะแนนประมาณ
วันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งคาดว่า
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประกาศ
ผลการคัดเลือกได้ประมาณปลาย
เดือนพฤษภาคม 2557 

1. ไม่ต้ องปรับเกณฑ์คะแนน 
เพียงแต่ปรับก าหนดการต่างๆ
ใ ห ม่ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล
คะแนน GAT/PAT 

 

1. เสี ยอ านาจการแข่ งขันการรับ
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  
ที่รับนักศึกษาไปก่อนนี้แล้ว 

2. ระยะเวลาด าเนินการชนกับการรบั
บุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง 
Admissions และไม่สามารถที่จะ
ทราบจ านวนเพิ่ม/ลด นักศึกษาใน
ระบบรับตรงได้ (ได้รับทราบข้อมูล
จากที่ ประชุมอธิการบดีแห่ ง
ประเทศไทย ว่าให้ผู้สมัครสามารถ
เลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา 
ก่อนทราบคะแนนสอบ GAT/PAT 
ครั้งที่  2/2557 ซึ่งจะสอบวันที่ 
26-29 เมษายน 2557) 
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ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย 
2. ไม่น าคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 

1/2557 มาพิจารณาในการคัดเลือก 
แต่ให้คณะ/สาขาวิชาเกลี่ยสัดส่วนค่า
น้ าหนักของคะแนนสอบวิชาหลักที่
มหาวิทยาลัยจัดสอบเองแล้ว โดย
ต้องจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ใหม่นี้
ก่อนที่จะให้นักเรียนเลือกสมัครเข้า
ศึกษาในคณะ/สาขาวิชา 

1. ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้
นักศึกษาตามปฏิทินที่ก าหนด 

2. จ านวนรับนักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยไม่เสียอ านาจ
การแข่งขันการรับนักศึกษา 
 
 

1. นักเรียนบางคนที่ท าคะแนน
สอบรับตรงได้ไม่ดี เท่าที่ควร 
อาจเสียผลประโยชน์จากการไม่
น าผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
เพื่อมาพิจารณาในการคัดเลือก 

3. เหมือนทางเลือกที่ 2 แต่จัดสอบวิชา
ความถนัดเพื่อชดเชยคะแนนสอบ 
GAT/PATของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 
เช่น PAT 3 วิชาความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 วิชาความ
ถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ 

1. คณะ/สาขาวิช าต่ า ง  ๆ  มี
คะแนนวิชาสอบความถนัด/
วิชาชีพของตนเอง 

1. ผู้เข้าสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
2. มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการจัด

สอบทดแทนและมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการจัดสอบ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางเลือกเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงประจ าปีการศึกษา 2557 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรเตรียมแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงประจ าปีการศึกษา 2557 ไปแล้ว 

มติ ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางที่ 2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งเวียน          
ให้คณะพิจารณาเกลี่ยสัดส่วนค่าน้ าหนัก และให้ส่งมาที่ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านักบรหิารและพฒันา
วิชาการ) ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา 
 
 
 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสังวาลย์ ช่างทอง   
นางสุพัตรา ครองยุทธ 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


