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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่1/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่11 มกราคม 2564 

ณ หองประชมุสารสนิ ชัน้ 2 อาคารสริคิุณากร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

และการประชมุผานสือ่อเิล็กทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

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

ผูมาประชมุ 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

5. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

6. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

7. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

8. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

9. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

10. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

11. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

12. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

13. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

14. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

15. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

16. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

17. ผศ.ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล รักษาการแทนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  กรรมการ 

แทนผูรักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

18. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุกการ 

19. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

20. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

21. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

22. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 



- 2 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

23. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

24. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

25. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

26. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

27. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

28. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

29. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

30. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

31. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

32. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

33. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

34. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

35. รศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

36. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

37. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

38. ผศ.ปยวัฒน สายพันธุ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ    กรรมการ 

แทนผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

39. รศ.วนิดา แกนอากาศ  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

1. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

2. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.15 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 การประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัยขอนแกน 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแจงกําหนดการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยขอนแกนและ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันท่ี 5 - 8 กุมภาพันธ 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต ตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 19/2563 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 เพ่ือรับทราบ

ไปแลวนั้น แตเนื่องจากสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รอบใหม ซ่ึงไมสามารถ

เดินทางได จึงไดมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีและรูปแบบการจัดประชุมดังกลาวจากเดิม โดยจะจัดข้ึนในระหวาง

วันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ภายใตหัวขอ 

“Meeting the Challenges of 2021 : Going Beyond the Cocoon of KKU Campus” ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ ขอใหดําเนินการปรับแกไขในกําหนดการ ดังนี้ 

1. ใหแกไขผูกลาวเปดกิจกรรมการประชุมรวมจากเดิม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน” 

เปน “นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน” 

2. ใหปรับเปลี่ยนขอหัวการบรรยายพิเศษ จากเดิมหัวขอ “พัฒนาการและแนวโนมของ

วิกฤตการณ COVID - 19” เปน “แนวโนมของวิกฤตการณ COVID - 19 และบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในการชวยเหลือสังคมในมุมมองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน” 

ท้ังนี้ สําหรับการประชุมระดมสมองขอใหพิจารณาลวงหนาถึงกรอบนโยบายหลัก

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพราะกระทรวงฯ ก็มีภารกิจหลักท่ีตอง

ดําเนินการตามกรอบนโยบายจากรัฐบาลวามหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาทตอสังคมอยางไร และนอกเหนือจาก

ท่ีกระทรวงฯ กําหนดแลวยังมีมิติอ่ืน ๆ อีกท่ีตองพิจารณา เชน หอการคาจังหวัดขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน

ชวยเหลือนักธุรกิจหรือรานคาตาง ๆ ในการเบิกจายใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึนเพ่ือใหกิจการรานคาเกิดสภาพ

คลองทางการเงินมากยิ่งข้ึน หรือ ภาคเอกชนภายนอกท่ีประสงคจะเขามารวมโครงการกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รวมถึงความคาดหวังของ 8 องคกรเศรษฐกิจท่ีไดเรียกรองใหมหาวิทยาลัยขอนแกนชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี

อยางไร เปนตน ท้ังนี้ ปจจุบันกระทรวงฯ จะมีโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย โดยใหมหาวิทยาลัยขอนแกน

นําองคความรูไปพัฒนาหมูบานใหมีความเจริญยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการเตรียมการกําหนดประเด็นและนําเสนอ

ในการประชุมรวมดังกลาวขอใหคิดนอกกรอบจากกระทรวงฯ วาในแตละสาขาวิชาจะมีบทบาทของมหาวิทยาลัย

ในการชวยเหลือสังคมไดอยางไร  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

1.2 เปลี่ยนแปลงกําหนดปฏทินิการจดัการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําป พ.ศ. 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแจงเปลี่ยนแปลงกําหนดปฏิทินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2564 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 

ครั้งท่ี 19/2563 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 เพ่ือรับทราบไปแลวนั้น เนื่องจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 

29 ธันวาคม 2563 ไดลงมติเห็นชอบการกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษและวันหยุดราชการประจําภูมิภาค 

ประจําป 2564 ซ่ึงตรงกับกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ จึงขอแจง

เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม ดังนี้ 

1. จากเดิมวันจันทรท่ี 12 เมษายน 2564 เปลี่ยนแปลงเปน วันจันทรที่ 5 เมษายน 2564 

2. จากเดิมวันจันทรท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลงเปน วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 

3. จากเดิมวันอังคารท่ี 27 กรกฎาคม 2564 เปลี่ยนแปลงเปน วันพฤหัสบดีที่ 29 

กรกฎาคม 2564 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครัง้ที ่19/2563 

เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2563 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 19/2563 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว จงึมีมติใหแกไข ดงันี ้

1. หนา 17 ระเบียบวาระที่ 6.1 ใหแกไขมติที่ประชุมจากเดิมเปน “มติ ที่ประชุมรับทราบ

และใหแตละฝายที่เกี่ยวของนําขอคิดเห็นไปดําเนินการในปถัดไป” 

2. หนา 17 ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะขอ 4 ไมเกี่ยวของกับเรื่อง 

การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2563 ดังนั้น ขอใหแกไข

โดยปรับเปนขอสังเกตและใหมีมติไปยังกองยุทธศาสตรเพื่อใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

และหลังจากแกไขแลว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

- ไมม ี- 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 ตั้งแตภาคปลาย 

ปการศึกษา 2563 และขอปรับลดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชาย ที่ 10 และ 11 เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอ 6 

แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดไววา การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามขอ 5 (คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพัก ไดแก คาหองพัก คาประกัน

กุญแจหองพัก คาประกันของเสียหายภายในหอพัก รวมท้ังคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา และคาสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

ท่ีเก็บในลักษณะเหมาจาย) ของแตละหนวยงาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของท่ีประชุม

คณบดี และอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวใหมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสม ไดตามความจําเปน 

และตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารหอพักนักศึกษาชายท่ี 

10 และ 11 โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ท่ีผานมานั้น บัดนี้ การปรับปรุงซอมแซม

ดังกลาวไดเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายท่ี 10 และ 11 

เดิมมีการกําหนดไวตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 729/2560 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2560 เรื่อง 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาท่ีอยูในความดูแลของสํานักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา โดยมีอัตรา

คาธรรมเนียมหอพักภาคปกติ อัตราคนละ 1,400 บาท และ ภาคพิเศษ อัตราคนละ 700 บาท 

ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายท่ี 10 และ 11 

เปนไปดวยความเรียบรอย มีความเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันและเปนอัตราท่ีเทากับหอพักอ่ืน ๆ ท่ีมีการ

กํ าหนดอัต ราค าธ รรม เนี ยมห อ พั ก ให ม ภ ายห ลั งป รั บ ป รุ งซ อ มแซม  และ เป น ไป ต ามระ เบี ย บ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมเก่ียวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2545 ในการนี้ กองบริการหอพัก

นักศึกษา จึงขอเสนอใหมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายท่ี 10 และ 11 เปนอัตราใหม พรอม

ท้ังขอเสนอใหมีการปรับลดอัตราคาธรรมเนียมหอพักเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ใหสอดคลองกับหอพักอ่ืน ๆ ท่ีมีการปรับลด

อัตราคาธรรมเนียมหอพัก ตั้งแตภาคพิเศษ ปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา ดังนี้ 

1. กําหนดอตัราคาธรรมเนยีมหอพักนักศึกษาชายที ่10 และ 11 ตัง้แตภาคปลาย ปการศกึษา 2563 

 

หอพักนักศึกษา 

อัตราคาธรรมเนียมหอพัก / คน / ภาคการศึกษา (2 คนตอหอง) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

อัตราเดิม  อัตราท่ีขอปรับใหม อัตราเดิม  อัตราท่ีขอปรับใหม 

หอพักนักศึกษาชายท่ี 10 1,400 บาท 3,300 บาท 700 บาท   1,650 บาท 

หอพักนักศึกษาชายท่ี 11 1,400 บาท 3,300 บาท 700 บาท   1,650 บาท 

 



- 6 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

2. ขอปรบัลดอตัราคาธรรมเนยีมหอพกันักศึกษาชายที ่10 และ 11 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID - 19)   

เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 857/2563 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปรับลด

อัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาท่ีอยูในความดูแลของกองบริการหอพักนักศึกษา (หอพักท่ี 1 - 27) เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19) ซ่ึงมีการปรับลดคาธรรมเนียม

หอพัก รอยละ 20 จากอัตราปกติ ดังนั้น ในสวนของหอพักนักศึกษาชายท่ี 10 และ 11 จึงขอเสนอใหมีการปรับลด 

ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2563 จนถึงภาคพิเศษ ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

หอพักนักศึกษา 

อัตราคาธรรมเนียมหอพัก / คน / ภาคการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

อัตราท่ีขอปรับใหม

(ตามขอ 1) 

อัตราท่ีปรับลด 

รอยละ 20 

อัตราท่ีขอปรับใหม 

(ตามขอ 1) 

อัตราท่ีปรับลด 

รอยละ 20 

หอพักนักศึกษาชายท่ี 10 3,300 บาท 2,640 บาท 1,650 บาท 1,320 บาท 

หอพักนักศึกษาชายท่ี 11 3,300 บาท 2,640 บาท 1,650 บาท 1,320 บาท 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอสังเกต ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา การขอปรับอัตราคาธรรมเนียมหอพักดังกลาวจะบังคับใช

ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2563 แตเนื่องจากปจจุบันอยูระหวางภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563 

กรณีนักศึกษาท่ีเขาพักแลว หรือกําลังจะเขาพักในระหวางภาคการศึกษานี้ซ่ึงระยะเวลาจะพักไมเต็มภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะมีการเก็บอัตราคาธรรมเนียมอยางไร 

2. มหาวิทยาลัยควรมีอัตราคาธรรมเนียมหอพักในตัวเลือกอ่ืน ๆ เชน รายสัปดาห

หรือ เก็บตามจริง เปนตน 

ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา กรณีการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม

หอพักในรูปแบบอ่ืน หากฝายบริหารจัดการหอพักประสงคจะดําเนินการในการกําหนดรูปแบบอ่ืนและกันหองพักไว

จํานวนหนึ่งก็สามารถดําเนินการได ซ่ึงข้ึนอยูกับฝายบริหารจัดการหอพักจะเปนผูกําหนด 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตดิังนี้ 

1. เห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษาชายที่ 10 และ 11 

ในอัตราภาคปกติ 3,300 บาท ตามที่เสนอ ทั้งนี้ สําหรบัการบงัคบัใชตัง้แตภาคการศกึษาใด และกรณนีกัศึกษา

ที่เขาพักระหวางภาคการศกึษาจะกําหนดในอัตราใด ใหรองอธกิารบดีฝายพัฒนานกัศกึษาและศษิยเกาสัมพันธ

นําขอเสนอแนะไปพิจารณา และจัดทําประกาศเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุตอไป 

2. เห็นชอบการขอปรบัลดอัตราคาธรรมเนยีมหอพักนกัศึกษาชายที ่10 และ 11 รอยละ 20 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID - 19) ตามที่เสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

4.2 ขอหารือนโยบายการจัดทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แบบพหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจในการพัฒนา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแบบพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ แตเนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวนมาก ทําใหมีปญหาเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากคณะท่ีจะรวม

จัดทําหลักสูตรไมสามารถใหอาจารยในคณะมารวมในการพัฒนาหลักสูตรได และประกอบกับบัณฑิตวิทยาลัย 

ไมมีอาจารยสังกัด การพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการจึงเกิดข้ึนไดยาก การพัฒนา

หลักสูตรใหมบัณฑิตวิทยาลัยจําเปนตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากคณะท่ีรวมพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงปจจุบัน

หลักสูตรสาขาวิชารวม มีหลักสูตรท่ีสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท 

จํานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร ซ่ึงในแตละหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย 

ไดรับความรวมมือจากคณะตาง ๆ ในการสงคณาจารย มารวมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จึงทําให

หลักสูตรสาขาวิชารวม ดําเนินการเปดรับนักศึกษามาจนถึงปจจุบัน การจัดการหลักสูตรสาขาวิชารวม เปนหลักสูตร

บูรณาการท่ีเปนการรวมศาสตรหลายศาสตร มารวมเปนหลักสูตรใหมในลักษณะบูรณาการ และเพ่ือใหเกิดการพัฒนา

หลักสูตรใหมได ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงหารือนโยบายการจัดทําหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา และขอนําเสนอขอมูล ดังนี้ 
จาํนวนนกัศกึษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปการศกึษาตาง ๆ แยกตาม โท - เอก 

 

จากขอมูลในภาพจะพบวา จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังหมดตั้งแตปการศึกษา 2558 

จนถึงปการศึกษา 2561 มีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และในปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจาก

ปการศึกษา 2562 สิ่งท่ีเปนขอสังเกต คือ ในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยพยายามท่ีจะรักษาจํานวนนักศึกษา

ไมใหลดลงซ่ึงทุกคณะมีสวนรวมในการผลักดันอยางเต็มท่ี เหตุผลท่ีจํานวนนักศึกษาปริญญาเอกไมลดเปนสิ่งท่ี

สําคัญมาก เพราะปริญญาเอกเปนสวนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระดับปริญญาเอก

จะสรางนวัตกรรม สรางผลงานวิจัย ซ่ึงระดับปริญญาโทจะไมไดเนนในสวนนี้ เพราะฉะนั้นการท่ีจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาโทลดลงแตจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกไมลด หากมองในแงของนวัตกรรม งานวิจัยจะมี

ผลกระทบไมมาก แตวาในแงของการ Upskill นักศึกษาในแงของการทํางานรวมกับเอกชนอาจจะกระทบ  
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จาํนวนนกัศกึษาบัณฑิตศึกษาแยกตามคณะตาง ๆ ในปการศึกษา 2558 - 2563 

 

จากขอมูลในภาพจะพบวา เม่ือแยกขอมูลเปนรายคณะแลวจะพบวาบางคณะจํานวน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไมไดลดลง หรือบางคณะก็มีจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น เชน คณะศิลปกรรมศาสตร (FA) 

มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน สิ่งท่ีเปนขอสังเกต คือ ถึงแมแตละคณะจะมีจํานวนนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ตาม แตหากพิจารณาไปถึงรายละเอียดหลักสูตรแลวจะพบวาใน 5 - 6 ป มีจํานวน

นักศึกษาเพียง 2 คน จึงขอหารือตอท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยควรมีแนวทางอยางไร เชน การควบรวมหลักสูตร 

หรือปดหลักสูตรหรือไม  

 

รอยละของจาํนวนนกัศกึษาบณัฑิตศึกษาทีม่าสมัคร/รบัเขาศกึษา เทยีบกบัทีป่ระกาศรบั ในปการศกึษา 2558 - 2562 

 
จากขอมูลในภาพ สวนใหญรับนักศึกษาเขาศึกษาต่ํากวาแผน ท้ังนี้ ขอมูลในภาพจะ

เปนขอมูลเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจะไมรวมประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เนื่องจากมีความเก่ียวของกับสภาวิชาชีพ 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ประธานกรรมการ ขอใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝายการศึกษา

และบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ไดใหความคิดเห็นตอท่ีประชุม ตามลําดับ ดังนี้ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดใหความคิดเห็นตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัย
ไดมีการดูแลแผนความเสี่ยงเรื่องของจํานวนบัณฑิตศึกษาท่ีลดลง โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดทําขอมูลมองใน
เชิงระบบใหเห็นภาพใหญเพ่ือตองเชื่อมโยงกับหลาย ๆ ภาคสวนดวย จึงไดนํามาเสนอตอท่ีประชุม โดยในสวนแรก

เรื่องจํานวนบัณฑิตศึกษา ไดมีการหารือในหลายประเด็น เชน การรับเขา ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จํานวนหลักสูตร
โดยเฉพาะในชวงนี้กําลังจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
จะตองมีการวิเคราะหตลาดและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย รวมถึงเรื่องการใหทุน

หรือการรวมทุนกับภาคเอกชนดวย 
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รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ไดใหความคิดเห็นตอท่ีประชุมวา

จากท่ีไดมีการหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็นตาง ๆ 

ตามท่ีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดนําเสนอตอท่ีประชุมไปแลวนั้น 

สําหรับประเด็นเรื่องหลักสูตรซ่ึงจะมีวิธีการตาง ๆ ในการเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรไปยังคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตร เชน การวิเคราะหขอมูลเดิม การลดจํานวนหลักสูตร การเสนอหลักสูตรใหม โดยจะมีรายละเอียด

นําเสนอในระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง การจัดทําขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุมัติเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัย

ไดมีมาตรการในการปรับเกณฑการใหทุนการศึกษานักศึกษาตางชาติซ่ึงทําใหจํานวนเงินทุนเทาเดิมแตสามารถ

เพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติไดเกือบ 2 เทา สําหรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกในลักษณะ 

Matching Fund มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในหลาย ๆ ประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ไดทุนจาก ADB และไดมีการ Matching Fund กับมหาวิทยาลัยขอนแกน และสิ่งท่ีตองการจะเสนอตอท่ีประชุม

คือจํานวนหลักสูตรท่ีนักศึกษาตางชาติสามารถลงทะเบียนเรียนไดมีเพียงรอยละ 10 ของหลักสูตรท้ังหมดเทานั้น 

อีกท้ังมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีความประสงคเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในระดับ

บัณฑิตศึกษาเปนจํานวนมาก แตมีขอจํากัดดานเวลาเรียนเนื่องจากเปนกลุมคนทํางาน จึงขอเสนอวาคณะควร

มีหลักสูตรท่ีสามารถใหนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาได หรืออาจปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากการเรียนในชัน้เรียนเพ่ือรองรับและดึงดูดนักศึกษาตางชาติไดมากยิ่งข้ึน  

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เนื่องดวยการรับเขาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองใชคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงสงผลกระทบตอการรับเขาในบางสาขาวิชาท่ีไมมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมี

การทบทวนเง่ือนไขการนําคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษในการรับเขาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกในปจจุบันวายังคงเหมาะสมอยูหรือไม 

2. กรณีหลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษานอย ควรมีการทบทวนหลักสูตรวาดําเนินการอยางไร

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหมีเรื่อง Education 

ท้ังระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพ่ือใหงายตอการเขาถึงขอมูลดวย 

4. มหาวิทยาลัยควรมี KM การควบรวมหลักสูตรวามีข้ันตอนอยางไรบาง เชน 

อาจารยประจําหลักสูตรเดิมจะไปอยูในหลักสูตรใหมจะเปนการซํ้าซอนหรือไม เรื่องการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรปริญญาจะตองวงเล็บวุฒิการศึกษาอยางไร เปนตน 

5. หลักสูตรแผน ข ในภาคเอกชนมีความตองการเรียนวันเสาร - อาทิตย หรอืแบบ On - Line 

โดยลูกคากลุมนี้ไมเนนการทําวิจัยแตเนนองคความรูทักษะท่ีจะนําไปแกปญหาจริงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) 

ในอุตสาหกรรม ดังนั้น การเขามาศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการเรียนวันเสาร - อาทิตย แผน ข จึงมีความจําเปน 

จึงเห็นวาการเปดหลักสูตรแบบแผน ข ก็นาจะเพ่ิมเครือขายและจํานวนนักศึกษาได 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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6. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธการรับเขาศึกษาใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

7. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา

เพ่ือมิใหมีผลกระทบตอการศึกษาหรือการสําเร็จการศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

8. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการปดหลักสูตรใหมีความชัดเจน 

9. มหาวิทยาลัยควรทําการวิจัยศึกษาขอมูลเรื่องความตองการของผูเรียนท่ีประสงค

จะเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอยางไร เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนในระยะยาว 

10. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารดานหลักสูตรในเชิงรุกและเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงควรปรับปรุงหนา website ของมหาวิทยาลัยใหมี Education page ท่ีมีความนาสนใจ งายตอการเขาถึง 

และคณะใดประสงคจะประชาสัมพันธหลักสูตรใหจัดสงขอมูลใหกองสื่อสารองคกรดําเนินการประชาสัมพันธ

บน website ตอไป 

11. ควรวางกรอบหรือสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) 

ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ Lifelong Learning  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ในระดับปริญญาโทไมไดนําคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษมาเปนเง่ือนไขใน

การรับเขา แตเม่ือสําเร็จการศึกษาจะตองไดคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ (KKU - AELT) ระดับ 3 หรือเทียบเทา 

และสําหรับระดับปริญญาเอกเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไดกําหนดใหตองมีเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีสถาบันกําหนด 

ซ่ึงตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดกําหนด

เง่ือนไขการรับเขาจะตองมีคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ (KKU - AELT) ระดับ 3 หรือเทียบเทา แตเม่ือสําเร็จ

การศึกษาจะตองไดคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ (KKU - AELT) ระดับ 4 หรือเทียบเทา และเม่ือมี

ปญหาภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดหารือตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องการปรับ

ลดเง่ือนไขคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ (KKU - AELT) จากระดับ 3 เปน ระดับ 2 ดังนั้น ณ ปจจุบัน

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเง่ือนไขการรับเขาระดับปริญญาเอกใหใชคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ (KKU - AELT) 

ระดับ 2 

2. สภาวิชาการไดมีมติกรณีหลักสูตรใดท่ีไมมีนักศึกษา 2 ป ติดตอกันใหพิจารณาปด

หลักสูตร แตในความเปนจริงเม่ือครบ 2 ป ก็จะมีนักศึกษาเขาศึกษาจึงไมสามารถปดหลักสูตรได 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

1. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดีฝายการศึกษา

และบริการวิชาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

2. มอบหมายใหผูอํานวยการกองสื่อสารองคกรดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม 
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ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การจดัทาํขอเสนอการพฒันาหรอืปรบัปรงุ (Concept Note) หลกัสตูร เพือ่ประกอบการ

พิจารณาอนมุัตเิปดหรือปรับปรุงหลกัสตูร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2563 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 

ไดใหขอเสนอแนะใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการดําเนินการความวา เนื่องจากจะมีการปรับปรุงหลักสูตร

ท่ีเปนฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) ตลอดจนการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู 

(Outcome Based Education) การกลั่นกรองหลักสูตรควรพิจารณาใหเปนไปตามบริบทของการจัดการศึกษา

แบบใหมดวย ประกอบกับในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2563 สภาวิชาการ ไดมีมติเห็นชอบ

หลักเกณฑ การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรหรือการเสนอขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือให

การขอเสนอหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะสังคมและเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนโยบาย

สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรใหกําหนดหลักเกณฑการขอเสนอหลักสูตรปรับปรุงหรือการขอเสนอหลักสูตรใหม

เปนการเพ่ิมเติมโดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. หลักสูตรท่ีจะขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือครบรอบระยะเวลาท่ีตองดําเนินการหรือขอ

ดําเนินการกอนครบรอบระยะเวลาหลักสูตร (ปรับปรุงอยางนอยทุก 5 ป) ใหหลักสูตรดําเนินการ ดังนี้  

1.1 วิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมาของหลักสูตร ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เชน จํานวนนักศึกษาตามเปาหมาย ความคุมคาและจุดคุมทุนของหลักสูตร ผลลัพธท่ีเกิดกับ

ผูเรียน ผลงานของหลักสูตรท่ีมีผลกระทบทางวิชาการและทางสังคม เปนตน  

1.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยและผลกระทบดานตาง ๆ ท่ีมีโอกาสสงผลใหการดําเนินงานของหลักสูตร

อาจไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด ซ่ึงใหรวมถึงปจจัยความสําเร็จเชิงธุรกิจ พรอมท้ังเสนอแนวทางและวิธีการ

แกไข ตลอดจนคาดการณสถานการณท่ีสงผลกระทบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในรอบการใชหลักสูตร

ตอเนื่องอีก 5 ปขางหนา  

1.3 การเสนอปรับปรุงหลักสูตรควรแสดงถึงความจําเปนและความสําคัญของศาสตรท่ีมีผลกระทบตอ

ความรู ทักษะ สมรรถนะ ท่ีจําเปนในปจจุบันและอนาคตของนักศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี

หรือการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาของศาสตรนั้น หรืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากเหตุแหงการครบรอบ

การปรับปรุงตามระยะเวลาเทานั้น พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสอดคลองกับทิศทาง Education Transformation เชน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปลี่ยน

จาก Teaching เปน Learning Paradigm การประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีเนนทักษะและสมรรถนะ เปนตน 

1.4 ใหคณะและวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแผนการบริหารหลักสูตรในภาพรวมของคณะและวิทยาลัย

ประกอบการขอปรับปรุงหลักสูตร โดยใหคํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมตามบริบทของแตละคณะและ

วิทยาลัยในการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอท้ังผูเรียน คณะ วิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนหลักสูตรท่ีเหมาะสมในภาพรวมของคณะ สัดสวนระดับ

บัณฑิตศึกษาตอระดับปริญญาตรี เปนตน  
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2. กรณีการขอเปดหลักสูตรใหม ใหดําเนินการ ดังนี้  

2.1 หลักสูตรควรเปนลักษณะการบูรณาการศาสตร เชน การบูรณาการ การจัดการเรียน การสอน

และผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนในหลักสูตรอ่ืน แลวไดผลลัพธการเรียนรู ผลลัพธดานองคความรูใหมหรือศาสตรใหม 

อยางไร เปนตน โดยคณะอาจเสนอแนวทางและดําเนินการพิจารณายุบรวมหรือควบรวมหลักสูตรท่ีมีไดตาม

ความเหมาะสมและจําเปนของศาสตร พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสอดคลองกับทิศทาง Education Transformation เชน แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเปลี่ยนจาก 

Teaching เปน Learning Paradigm การประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีเนนทักษะและสมรรถนะ เปนตน  

2.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยและผลกระทบดานตาง ๆ ท่ีมีโอกาสสงผลใหการดําเนินงาน ของหลักสูตร

อาจไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด ซ่ึงใหรวมถึงปจจัยความสําเร็จเชิงธุรกิจ พรอมท้ังคาดการณสถานการณท่ี

สงผลกระทบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในรอบการใชหลักสูตรตอเนื่องอีก 5 ปขางหนา  

2.3 ใหคณะและวิทยาลัยพิจารณาจัดทําแผนการบริหารหลักสูตรในภาพรวมของคณะและวิทยาลัย

ประกอบการขอปรับปรุงหลักสูตร โดยใหคํานึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมตามบริบทของแตละคณะและ

วิทยาลัยในการบริหารจัดการหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอท้ังผูเรียน คณะ วิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนหลักสูตรท่ีเหมาะสมในภาพรวมของคณะ สัดสวนระดับ

บัณฑิตศึกษาตอระดับปริญญาตรี เปนตน  

ดังนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 

9915/2563 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงมีหนาท่ีและอํานาจตามคําสั่งดังกลาวใหพิจารณากลั่นกรอง

และตรวจสอบขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไป

ตามมติสภาวิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ จึงขอแจงเอกสารเรื่องแบบสรุป

สาระสําคัญสําหรับขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) เพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติเปด

หรือปรับปรุงหลักสูตร ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานกรรมการ ไดใหขอคิดเห็นดังนี้ 

1. จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 

14/2563 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู 

(Outcome Based Education) นั้น มีความเห็นวายังไมครอบคลุมถึงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในเรื่อง 

Education Transformation ซ่ึง Outcome Based Education เปน 1 ใน 5 ดังนั้น ขอใหฝายการศึกษา

และบริการวิชาการพิจารณาใหชัดเจนวาจะดําเนินการใหครอบคลุมถึง Education Transformation หรือจะนํา 

Outcome Based Education มาพิจารณาเพียงเรื่องเดียว 

2. ดวยฝายการศึกษาและบริการวิชาการไดเสนอวา ในการจัดทําหลักสูตรจะตอง

ดําเนินการ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร 

เม่ือขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง Concept Note ผานการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเรียบรอยแลว 

จึงจะดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 คือ การจัดทําเลมหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําขอเสนอการพัฒนาหรือ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2564 ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เรียบรอยแลว 

ปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนไปดวยความรอบคอบ จึงขอใหคณบดีนําขอเสนอของฝายการศึกษาและบริการวิชาการไปพิจารณา และ

นําเรื่องดังกลาวมาพิจารณาเปนเรื่องสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในคราวถัดไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติมอบหมายใหฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 

รับขอคิดเห็นของประธานกรรมการไปพิจารณาดําเนินการตอไป และใหนํามากลับมาพิจารณาเปนเรื่อง

สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวถดัไป 

 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ   

- ไมม ี- 

 

เลิกประชมุเวลา 11.15 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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