
- 1 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่5/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่29 มนีาคม 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. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

6. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

7. วาท่ีรอยตรีสุวิต ผิวพันคํา รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน คนท่ี 1  กรรมการ 

แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน   

8. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

9. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

10. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

11. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

12. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

13. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

14. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

15. รศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

16. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

17. ผศ.ณัฐพัชญ อนันตธีระกุล รักษาการแทนรองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ  กรรมการ 

แทนผูรักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

18. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

19. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุกการ 

20. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

21. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

22. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

23. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

24. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

25. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

26. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

27. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

28. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

29. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

30. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป  รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร     

31. ผศ.วิจิตร วินทะไชย  รองคณบดีฝายบริหาร      กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร     

32. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

33. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

34. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  กรรมการ 

35. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

36. อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    

37. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

38. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

39. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

1. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

2. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

3. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

4. นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผูอํานวยการกองกฎหมาย (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.2) 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.10 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 ผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 ไดมีมติแตงตั้งให รองศาสตราจารย

ชูชาติ กมลเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 2017/2564 

ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2564 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบและปรบมอืแสดงความยนิด ี

 

1.2 โครงการสัมมนาวิชาการ Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนด 

ใหมีการประชุมสัมมนาวิชาการ Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรู

และแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการและการวิจัย 

ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเพ่ือสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการนํา

เทคโนโลยีอวกาศ และขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชในการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้ 

จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการ Intelligence Research : งานวิจัยอัจฉริยะ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีกําหนดการดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

1.3 กําหนดการ มหาวิทยาลยัขอนแกน รวมอนุรักษศลิปวฒันธรรมอนังดงามแมในยามโควดิ 

“บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจําป 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแมในยามโควิด “บุญเดือนหา แหพุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 

8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ คุมศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการนี้ 

จึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยมีกําหนดการดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

1.4 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวทิยาลยัขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 

มีนาคม 2564 และมติที่ยังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 มีระเบยีบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่4/2564 

เมือ่วนัที ่22 กุมภาพันธ 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

3.1 แผนการดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 ไดพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่อง การจัดทําขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณา

อนุมัติเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยท่ีประชุมไดมีมติ ดังนี้ 

“1. เห็นชอบหลักการ การจัดทําขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) หลักสูตร เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุมัติเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยกําหนดเปน 2 กรณี คือ  

(1) กรณีการขอเปดหลักสูตรใหม ใหเสนอ Concept Note มากอน  

(2) กรณีการขอปรับปรุงหลักสูตร ใหเสนอ Concept Note พรอมเลมหลักสูตร  

2. ใหตรวจสอบ Content ในเอกสารการจัดทําขอเสนอการพัฒนาหรือปรับปรุง (Concept Note) 

หลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และปรับแกไข

ข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรใหมใหสอดคลองตามสภาวการณปจจุบัน  

ท้ังนี้ ขอใหผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 

รับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาเพ่ือกําหนดข้ันตอนและกลไกการขอเปดหลักสูตรและ

การขอปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความคลองตัวและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนตอไป” นั้น 

บัดนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ แผนการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด ตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

1. แผนการดําเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีเ่กณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด (ภายใน 5 ป) 

แผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด ใหแลวเสร็จ

ในปการศึกษา 2564 เพ่ือนําหลักสูตรไปใชในปการศึกษา 2565 จํานวน 165 หลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2564) เพื่อใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร มีประสิทธิภาพ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จึงเสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 หลักการจัดทําแผน และขอมูลเบื้องตน ประกอบการพิจารณา 

1.1.1 หลักสูตรท้ังหมดท่ีอยูในเกณฑการปรับปรุง จํานวน 165 หลักสูตร 

1.1.2 หลักสูตรคงเหลือท่ีอยูในเกณฑการปรับปรุง จํานวน 165 หลักสูตร ตองไดรับการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ภายในมิถุนายน 2565 (กอนเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565) 

1.1.3 คณะท่ีจะปรับปรุงหลักสูตร จะตองสงหลักสูตรท่ีตองการปรับปรุง ถึงสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการตามกําหนด โดยกําหนดเดือนละ 14 หลักสูตร จําแนกตามหลักสูตร การนับหลักสูตรเขา

พิจารณากอนหลัง พิจารณาจากวันท่ีหลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนจะไดรับการจัดอันดับกอน 

คณะใดไมสงขอมูลการปรับปรุงตามรอบจะถูกปรับไปเรียงลําดับตอทายของการปรับปรุงฯ 

1.1.4 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรท่ีพิจารณาหลักสูตร จะตองพิจารณาหลักสูตรอยางนอย

ประมาณ 14 หลักสูตรตอเดือน จะมีหลักสูตรผานการพิจารณา ประมาณ 165 หลักสูตร โดยเริ่มตนเดือนแรก

ท่ีจะเริ่ม ดําเนินการ เมษายน 2564 ถึงเดือนสุดทายคือ มีนาคม 2565 (12 เดือน) ท้ั งนี้  โดยปกติ 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมีกําหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรเดือนละ 2 ครั้ง หากหลักสูตร

เสนอเขามามากกวาปกติอาจจะเพ่ิมการพิจารณามากยิ่งข้ึนตามความเหมาะสม 

1.1.5 สภาวิชาการ จะตองพิจารณาหลักสูตร ประมาณ 12 - 15 หลักสูตรตอเดือน จะมีหลักสูตร

ผานการพิจารณา ประมาณ 165 หลักสูตร โดยเริ่มตนเดือนแรกท่ีจะเริ่มดําเนินการ มิถุนายน 2564 ถึงเดือน

สุดทายคือ พฤษภาคม 2565 (12 เดือน) ท้ังนี้ โดยปกติ สภาวิชาการ มีกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

1.1.6 สภามหาวิทยาลัย จะตองพิจารณาหลักสูตร ประมาณ 10 - 15 หลักสูตรตอเดือน จะมีหลักสูตร

ผานการพิจารณา ประมาณ 165 หลักสูตร โดยเริ่มตนเดือนแรกท่ีจะเริ่มดําเนินการ กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน

สุดทายคือเดือน มิถุนายน 2565 (12 เดือน) ท้ังนี้ โดยปกติ สภามหาวิทยาลัย มีกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

1.2 ตารางแผนการดาํเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่เกณฑมาตรฐานหลกัสตูรกาํหนด 

ปการศึกษา 2564 จํานวน 165 หลักสูตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 
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เง่ือนไขท่ีนํามาใชในการจัดรอบเสนอหลักสูตร ดังนี ้

1. จัดลําดับตามครั้งท่ี เดือนท่ี ท่ีสภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติหลักสูตรไวเม่ือคราวปรับปรุงลาสุด 

2. กรณี ครั้งท่ี เดือนท่ี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว มีจํานวนหลักสูตรมากจนอาจกระทบตอระยะเวลา

และคุณภาพการประเมินและการพิจารณาของคณะกรรมการก็จะใชลําดับท่ีเขาสภามหาวิทยาลัยเปนเง่ือนไข

ในการจัดแบงหลักสูตรนั้น ๆ ไปในรอบประชุมถัดไป 

ขอกําหนด ดังนี้ 

1. หากหลักสูตรไมสามารถดําเนินการตามรอบตามท่ีกําหนด ใหจัดหลักสูตรนั้นตอทายหลักสูตรท่ีได

จัดอันดับไวแลวในรอบถัดไป 

2. กรณีท่ีหลักสูตรใดประสงคจะปรับปรุงกอนรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ขอปรับปรุงกอน โดยยังมี

เวลาเหลือเม่ือนับครบ 5 ป) และเสนอหลักสูตรแลว ใหดําเนินการตอไป หากในรอบการประชุมนั้นมีหลักสูตร

บรรจุวาระมากจนอาจกระทบตอประสิทธิภาพการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ฝายเลขานุการฯ ขออนุญาต

ใหสิทธิ์หลักสูตรท่ีตองปรับปรุงใหทันในรอบป 2564 กอนเปนลําดับแรก 

3. กรณีท่ีหลักสูตรในลําดับหลัง ดําเนินการแลวเสร็จกอนรอบท่ีหลักสูตรนั้นถูกกําหนดตามปฏิทินนี้ 

ใหเสนอหลักสูตรตอท่ีประชุมตอไปโดยไมตองรอใหถึงรอบ 

4. ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามปฏิทินนี ้ตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา เนื่องจาก อาจตองรอความชัดเจนเก่ียวกับ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ (ราง) กฎกระทรวงฯ โดยประเด็นท่ีสําคัญ

คือ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงจะเก่ียวของกับจํานวนหนวยกิต จึงอาจจะทําให 165 หลักสูตร 

โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี อาจจะมีการชะลอในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงอาจจะทําให

การดําเนินการไมเปนไปตามแผนการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จึงขอใหสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการเตรียมแนวทางสํารองไวดวย 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา กฎกระทรวงฯ อาจจะ

แลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดเสนอคณะรัฐมนตรีแลว แตตองผานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาประมาณ 3 เดือน โดยประกาศลําดับรอง และระเบียบตาง ๆ คณะกรรมการจัดทําไดดําเนินการ

คูขนานกันไป แตจะประกาศใชไดก็ตอเม่ือกฎกระทรวงมีผลบังคับใชเรียบรอยแลว ซ่ึงคาดการณวานาจะแลว

เสร็จประมาณเดือนมิถุนายน ท้ังนี้ กรณีท่ีหลักสูตรผานสภามหาวิทยาลัยกอนกฎกระทรวงมีผลบังคับใชก็ใหใช

เกณฑเดิมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 แตหากประสงคจะใช

เกณฑใหมจะตองรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหลังจากกฎกระทรวงมีผลบังคับใชเรียบรอยแลว  

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 นั้น 

ตอมาไดมีหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติตรวจสอบภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับปรับปรุงแกไข ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 ทําใหบางขอของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

ขัดกับหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ไดพิจารณาแลวเห็นวา 

ควรใหมีการแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ในสวนที่เก่ียวของกับคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

ในการนี้ กองตรวจสอบภายใน จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน 

การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... เสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  

 

4.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ... 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. 2561 นั้น 

หลังจากหนวยงานวิสาหกิจของสวนงานไดดําเนินการและขับเคลื่อนตามขอบังคับฉบับดังกลาวในระยะหนึ่ง 

ไดพบปญหาอุปสรรคบางประการโดยเฉพาะความไมคลองตัวในการบริหารงานของหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน 

ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจและอธิการบดีไดมอบหมายใหฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ดําเนินการ

ทบทวนและปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบรหิารหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน 

พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน

วิสาหกิจของสวนงานมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง รวมท้ัง เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานของ

หนวยงานวิสาหกิจ ท้ังนี้ คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 

ไดมีมติเห็นชอบหลักการของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน 

พ.ศ. ... เรียบรอยแลว ในการนี้ ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จึงขอเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ... ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมใหการสนับสนุนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความคลองตัวและทุนสํารองสะสม 

2. ดวยใน (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ไดนิยามคําวา “พนักงาน” ไวดวย ประกอบกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ไดมีนิยามคําวา “ผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย” ไว แตยังไมไดรวมถึงพนักงานของหนวยงานวิสาหกิจ ซ่ึงในนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องสวัสดิการตาง ๆ 

หากมีบุคลากรประเภทใหม ๆ เพ่ิมข้ึน บุคลากรกลุมนี้อาจจะไมไดรับสวัสดิการตาง ๆ เฉกเชนบุคลากรกลุมอ่ืน ๆ 

เชน การใหบุตรเขาศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ การเขาใชบริการหองสมุด เปนตน ดังนั้น เพ่ือสรางความผูกพันกับ

องคกรและรักษาคนดีคนเกงไวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพิจารณาระบุกลุมพนักงานของหนวยงาน

วิสาหกิจไวในคํานิยามผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยดวย  

3. เรื่องของสวัสดิการท่ีอาจดําเนินการใหแกกลุมพนักงานของหนวยงานวิสาหกิจไดเลย 

คือ 1. การเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 2. การใหบุตรเขาศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ โดยอาจจะมีการกําหนด

เง่ือนไขเรื่องผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดนหรือดีมากติดตอกัน 3 ป เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อน

และจูงใจท่ีจะทําใหพนักงานของหนวยงานวิสาหกิจปฏิบัติงานโดยความตั้งใจ มีความหวัง และความผูกพันองคกร 

4. ขอ 20 เพ่ือใหการออกประกาศหนวยงานมีความชัดเจนและเปนไปดวยความรอบคอบ 

ควรตองมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารหนวยงานกอนออกประกาศ ดังนั้น ขอใหเพ่ิมขอความตอทาย

ขอความในขอ 20 ดังนี้ “...โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน” 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ขณะนี้อยู

ระหวางการทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 ซ่ึงบุคลากรท่ีเปน

พนักงานของหนวยงานวิสาหกิจฝายทรัพยากรบุคคลไดกําหนดไวเปนบุคลากรประเภทหนึ่งในผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวย หนวยงานวสิาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ... และขอใหรองอธิการบดีฝายนวัตกรรม

และวิสาหกิจรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกอนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 

4.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิง

พาณิชย พ.ศ. .... 

- ประธานกรรมการ ขอถอนระเบียบวาระท่ี 4.3 - 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

4.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

แตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ วิธีการ

สําหรับดําเนินการดานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการสงเรื่องเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับฉบับดังกลาวไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมนั้น ท้ังนี้ ไดมีขอทักทวงจากการตรวจสอบเอกสารเพ่ือนํา

ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของพนักงานมหาวิทยาลัย

จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม พบวา ขอ 13.2.3 ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 กําหนดไววา “เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว ใหเสนอ ก.พ.อ. 

พิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ซ่ึงตองระบุสาขาวิชา

ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดวย” แตเม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 กําหนดใหการพิจารณา

แตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการจึงไมไดเปนอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.อ. ในการพิจารณา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม จึงไดขอใหมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตรวจสอบขอบังคับใหถูกตองและสอดคลองกับตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ 

ดังนั้น เพ่ือใหการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวย

ความเรียบรอย ฝายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล จึงไดดําเนินการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ คือ ปรับแกไขการดําเนินการสงเรื่องเพ่ือนําความ

กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของพนักงานมหาวิทยาลัย เดิมท่ี

ระบุไวในขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเปนหนาท่ีของ ก.พ.อ. แกไขใหเปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย

ในการนําเสนอเรื่องโดยไมตองผาน ก.พ.อ. ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณา

ตอไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

4.5 (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร

โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะวิทยาศาสตร 

ไดปรับปรุงหลักสูตร คือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 2. หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการควบรวมเปน 1 หลักสูตร ชื่อ หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดรับความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 มีผลทําใหประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 964/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ 

คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร เกิดปญหาในการเก็บคาธรรมเนียม เนื่องจากชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

964/2548) ไมตรงกับชื่อใหมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อใหการจัดเก็บคาธรรมเนียมหลักสูตรโครงการพิเศษสําหรับนักศึกษาท่ี

เขาศึกษาในหลักสูตรใหมเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 14.1 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ 

พ.ศ. 2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามที่เสนอ และ

ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 

4.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับ

ปริญญาตร ีภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชี ไดรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2564) โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

ประกอบกับคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล ในการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564 ไดมีมติใหหลักสูตรขออนุมัติคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล จํานวน 30,000 บาท ตอภาคการศึกษาและ

คาธรรมเนียมภาคการศึกษาพิเศษ จํานวน 15,000 บาท โดยใหเริ่มใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคตน 

ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 963/2555) ลงวันท่ี 

6 มิถุนายน 2555 เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท โดยคณะบริหารธุรกิจ

และการบัญชีชี้แจงเหตุผลการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนี้สูงกวาหลักสูตรอ่ืน ๆ ของคณะ 

เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน ใหมีความรูความสามารถในดานการเปนผูประกอบการดิจิทัลโดยมีวิชา 

ท่ีบูรณาการความรูและทักษะสมัยใหมท่ีจําเปนในการเปนผูประกอบการดิจิทัล และเพ่ือใหการดําเนินการ

เปนไปตามขอ 14.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน 

และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ผูประกอบการดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล เปนหลักสูตรท่ีไดรวมดําเนินการหลายคณะ โดยมีลักษณะ

หลักสูตรท่ีมีทักษะและบูรณาการความรูทางวิชาการรวมกันระหวางความเปนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนการจัดหลักสูตรสนับสนุนนโยบาย Education Transformation ซ่ึงจะเปนการจัด 

การเรียนการสอนในลกัษณะท่ีเปนกระบวนทัศนการสอนใหม (Learning Paradigm) ดังนั้น การเรียนการสอน

จะมีรายวิชาปฏิบัติการ โดยการปฏิบัติการจะมีท้ังปฏิบัติการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะมีคาใชจาย

ในการนํานักศึกษาไปศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงคาใชจายในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือท่ีใหสามารถเปน

ผูประกอบการดิจิทัลไปอยางสมบูรณแบบกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดการเรียนการสอน 

เปรียบเทียบคาธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันอ่ืน แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป ประมาณการรายรับ - รายจาย

หลักสูตร ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื ่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูประกอบการดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอใหคณบดีคณะบริหารธุรกจิและการบัญชีและรองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 

เตรียมขอมูลเพื่อประกอบการชีแ้จงเหตผุลการกาํหนดคาธรรมเนยีมการศึกษาที่สงูกวาหลักสูตรปกตกิอนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

4.7 พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาผูสมควรไดรบัปรญิญากติตมิศักดิ์และรางวลัพระธาตุ

พนมทองคํา ประเภทผูแทนคณบด ีประจาํป พ.ศ. 2564 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการแตงตั้ง

กรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564 

เปนไปตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การใหปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุ

พนมทองคํา พ.ศ. 2560  ซ่ึงไดกําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 11 ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ท่ีสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง โดยมีองคประกอบ หนาท่ีอํานาจ และวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้ 

11.1 องคประกอบ 

11.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน

คณะกรรมการ 

11.1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

เปนกรรมการ 

11.1.3 อธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการ 

11.1.4 ผูแทนคณบดี จํานวน 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยขอนแกนเสนอ 

เปนกรรมการ 

11.1.5 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ  

ท้ังนี้ อาจตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม 

ในการนี้ ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือก

กรรมการประเภทผูแทนคณบดี ตามขอ 11.1.4 จํานวน 3 คน เพ่ือรวมเปนกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบและเลือกบุคคลดังตอไปนี้รวมเปน

กรรมการสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประเภทผูแทนคณบดี 

ประจําป พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. คณบดีคณะเทคโนโลย ี

2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

3. คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

 

4.8 พิจารณาเลือกกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน ประเภทกรรมการ               

จากอาจารยประจาํ (แทนตาํแหนงทีว่าง) 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 187/2563 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563 สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง ศาสตราจารยวิจิตรา 

ทัศนียกุล เปนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทกรรมการจากอาจารยประจํา (กลุมสาขา 

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) และ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 4001/2563 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

สภามหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง รองศาสตราจารยกนกอร สมปราชญ เปนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเภทกรรมการจากอาจารยประจํา (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) นั้น เนื่องจาก 

ศาสตราจารยวิจิตรา ทัศนียกุล และ รองศาสตราจารยกนกอร สมปราชญ ไดเกษียณอายุราชการ เม่ือวันท่ี 30 

กันยายน 2563 ทําใหขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสภาวิชาการ ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

ประกอบกับตามขอ 5 แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ จํานวน 16 คน ประกอบดวย 
(1) อธิการบดี       เปนประธาน 

(2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน   เปนกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เปนกรรมการ 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก กลุมสาขาวชิาละ 1 คน รวม 3 คน  เปนกรรมการ 

(5) หัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย  เปนกรรมการ 

กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน  

(6) กรรมการจากอาจารยประจํา กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน  เปนกรรมการ 

(7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      เปนกรรมการ 

(8) ประธานสภาพนักงาน      เปนกรรมการ 

เวนแตกรณีประธานสภาพนักงานไมใชอาจารยประจํา ใหรองประธานสภาพนักงานคนท่ี 1 เปนกรรมการ 

(9) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย    เปนกรรมการและเลขานุการ 

(10) ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 7 คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภาวิชาการ ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(1) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกกรรมการตามขอ 5(4) และ (5) 

(2) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกกรรมการตามขอ 5(6) จากรายชื่อท่ี

สวนงานท่ีเทียบเทาคณะหรือวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเสนอ 

สวนงานละไมเกิน 3 รายชื่อ 

กรรมการตามขอ 5 (6) ตองเปนอาจารยประจําท่ีเปนหรือเคยเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยและมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน เปนกรรมการ 

กรณีท่ีกลุมสาขาวิชาใดไมมีอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย หรือมีแตเปนผูมี

คุณสมบัติอ่ืนไมครบถวน หรือไมรับเปนกรรมการ ใหผูมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยเปน

กรรมการตามขอ 5 (6) ได 

อาจารยประจําตามขอ 5 (6) ตองไมเปนผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน หรือรองหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะหรือวิทยาลัย 

ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือก

กรรมการสภาวิชาการ ประเภทกรรมการจากอาจารยประจํา (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แทนตําแหนงท่ีวาง 

จํานวน 1 คน และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แทนตําแหนงท่ีวาง จํานวน 1 คน ) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการ ไดเสนอวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน 

ประเภทกรรมการจากอาจารยประจํา โดยใชวิธีการเลือกโดยการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม Google Form 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

เม่ือสิ้นสุดการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม Google Form กรรมการและเลขานุการ 

ไดแจงผลการลงคะแนนของท้ัง 2 กลุมสาขาวิชา ปรากฏวา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 

รศ.อังคณา ทองพูน พัฒนศร แตกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีผูท่ีมีคะแนนสูงสุดเทากันจํานวน 2 รายชื่อ 

จึงขอใหท่ีประชุมลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม Google Form (รอบท่ี 2) โดยประธานกรรมการ ไดให

ลงคะแนนเฉพาะ 2 รายชื่อท่ีมีคะแนนสูงสุดเทากัน 

เม่ือสิ้นสุดการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม Google Form รอบท่ี 2 กรรมการและ

เลขานุการ ไดแจงผลการลงคะแนนปรากฏวา ท้ัง 2 รายชื่อยังคงมีคะแนนเทากัน ดังนั้น เพ่ือการใหลงมติ

เปนไปตามขอ 7 (7) (จ) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

ซ่ึงกําหนดไววา “การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนการชี้ขาด ยกเวนท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปน

อยางอ่ืนเปนเรื่อง ๆ ไป” ในการนี้ ประธานกรรมการจึงใชวิธีการจับสลากเพ่ือออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง

เปนการชี้ขาดและผลการจับสลากปรากฏวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก ศ.เจศฎา ถ่ินคํารพ 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบการใชวธิกีารเลอืกโดยการลงคะแนนดวยวธิดีจิทิัลผานโปรแกรม Google Form

และเหน็ชอบวธิกีารลงมตติามขอ 7 (7) (จ) แหงขอบังคับมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ตามที่ประธานกรรมการเสนอ 

2. เห็นชอบและเลอืกบคุคลดงัตอไปนีร้วมเปนกรรมการสภาวิชาการ ประเภทกรรมการ

จากอาจารยประจาํ ตามขอ 5 (6) (แทนตําแหนงที่วาง) ดังนี้ 

2.1 กลุมสาขาวชิามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ไดแก รศ.อังคณา ทองพูน พัฒนศร 

2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก ศ.เจศฎา ถิ่นคํารพ 

  

4.9 การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติจัดตั้ง “วิทยาลัยการคอมพิวเตอร” เปนสวนงานใหมโดยไดดําเนินการเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และหนวยงาน

กับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

311/2561) เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งการรวม การยุบเลิกสวนงาน ซ่ึงผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2563 และผาน

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและวิเคราะหการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงาน 

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 แลว ในการนี้ มหาวิทยาลัยโดยฝายบริหาร และ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จึงขอเสนอขออนุมัติจัดตั้ง “วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

(College of Computing)” โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ชื่อสวนงาน/สถานทีต่ัง้สวนงาน 

- ชื่อสวนงาน: วิทยาลัยการคอมพิวเตอร  (College of Computing) 

- สถานท่ีตั้งของสวนงานท่ีจัดตั้งใหม : อาคารวิทยวิภาส และ อาคาร SC.06 ชั้น 2 - 3 และชั้น 6 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

เหตผุลความจาํเปน 

ประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิ ทัลภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมลวนมีความตองการในการพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล ปญญาคํานวณ 

(Computational Intelligence) เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) เปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะปจจุบันมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนในภาคอีสาน และรวมถึงการเจริญเติบโตใน

ดานการพัฒนาเมืองตางๆ ใหเปนเมืองอัจฉริยะ ความตองการในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมเพ่ือ

ตอบสนองการกระตุนเศรษฐกิจ การแกปญหา และดํารงชีวิตสําหรับคนไทยยุคปจจุบัน   

อุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) เปนรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมท่ีนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตรวมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติของอุตสาหกรรมอันสงผลใหเกิดขอมูลจํานวนมหาศาล ภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมมีความจําเปนในการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ การสรางระบบอัตโนมัติท่ีมีความฉลาด 

จําเปนท่ีจะตองพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเนนท่ีสําคัญ เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ ปญญา

คํานวณ และการเรียนรูเครื่อง ในการวิเคราะหขอมูลท่ีมีจํานวนมหาศาลไดอยางชาญฉลาดและสอดรับกับ

จํานวนขอมูลท่ีมากข้ึนอยางตอเนื่องมาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบอัตโนมัติไดอยางเปนรูปธรรม 

ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) การใชเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ (Internet of Things : IoTs) โดยตองมีความม่ันคงและความปลอดภัย

ไซเบอร (Cyber Security) การใชเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) เพ่ือรักษาความปลอดภัย

ในการทําธุรกรรมออนไลน และการคํานวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) ท่ีจะมีบทบาทในภาคธุรกิจ 

การสื่อสารและโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหมจะเขาสูยุค 6G 

และการนําไปสูการพัฒนาดานปญญาประดิษฐท่ีสําคัญ เชน เครื่องจักรไรบังคับ (Autonomous Things) การวิเคราะห

เติมเสริม (Augmented Analytics) มนุษยเติมเสริม (Human Augmentation) ซ่ึงถูก Gartner คาดการณวา

เปนเทคโนโลยีท่ีมีแนวโนมจะมีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับป ค.ศ. 2020 เปนตนไป ดังนั้น

จึงตองมีการวางแผนเพ่ือรับมือกับการพัฒนาของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะการเตรียมกําลังคน

จํานวนมากโดยเฉพาะการพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานปญญาคํานวณและปญญาประดิษฐท่ีจะ

สามารถพัฒนาใหมีแนวคิดการแกปญหาเชิงคอมพิวเตอรคํานวณ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้ันสูงในอนาคต รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีเหลานี้ในตลาดแรงงานในประเทศไทย   

 มหาวิทยาลัยขอนแกนถือวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีสําคัญและเปนศูนยกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีมีความสําคัญในระดับประเทศ ควรตองมีการตระหนัก และเตรียมการในดานตาง ๆ 

ไดแก การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีพื้นฐานที่สําคัญดานการออกแบบการแกปญหาดวยการคํานวณ 

การสรางความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐสําหรับบุคคลท่ัวไป การผลิตบัณฑิตและ
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พัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูงดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถตอบสนองภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรมได การวิจัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลข้ันสูงในระดับแนวหนา (Frontier Research) การสราง

นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ (Digital Technology & AI Innovation) เพ่ือยกระดับและ

ชวยเหลือสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถประสานความรวมมือในการบูรณาการ

ศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลกับศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือสรางโอกาสในการเกิดทักษะใหมๆ อาชีพใหมๆ ท่ีจะมาทดแทน

อาชีพเดิมท่ีสามารถรองรับกับสังคมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลใหมในปจจุบันและอนาคตได ความสอดคลองและ

ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในขณะท่ีภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในศาสตรปญญาประดิษฐ และศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสําคัญ 

รวมถึงสถาบันการศึกษาเองการจัดการหลักสูตรแบบด้ังเดิม ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีอยู อาจไมสามารถพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหตอบรับกับทิศทางดังกลาวไดโดยตรง 

ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติใหจัดตั้งเปนคณะใหมของมหาวิทยาลัย โดยยกฐานะจากสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เปน“วิทยาลัยการคอมพิวเตอร (College of Computing)” เพ่ือผลิตบัณฑิต

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาและสรรหาทรัพยากรมนุษยรุนใหมท่ีมีแนวคิดและมีความรูในศาสตรใหมๆ 

ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technologies Leader) เพื่อสอน วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยี ใหตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม

สมัยใหม (Academic Talent) การสรางรวมมือกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน (Integration with Industry) 

ในการผลิต บัณฑิต การทํางานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการตามความตองการของ

ผูประกอบการ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และการบูรณาการศาสตรดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลกับศาสตรอื่น เชน ดานการแพทย เกษตรกรรม บริหารธุรกิจ ผูประกอบการดิจิทัล 

การบริหารจัดการเมือง ใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานสังคมและเศรษฐกิจใหกาวทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีความสําคัญเพ่ิมข้ึนอยางมากมายตอการพัฒนา

และประยุกตใชในทุกๆ ดาน เกิดเปนอาชีพใหม ๆ ทักษะใหมตาง ๆ ท่ีตองเกิดข้ึนแนนอนในสังคมโลกปจจุบัน

และอนาคต  

วตัถปุระสงคการจัดตัง้วิทยาลยัการคอมพวิเตอร 

1. เพ่ือจัดตั้งคณะท่ีสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทของสาขาวิชาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เพ่ือพัฒนาใหเปนองคกรท่ีมีสามารถผลิตผลงานวิจัย ผลิตนักศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีดิจิทัล

ท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) สอดคลองกับ

นโยบาย Thailand 4.0 

3. เพ่ือพัฒนาใหเปนองคกรท่ีมีอัตลักษณดานเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
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การบรหิารงานดานทรพัยากรบุคคล 

การบริหารงานบุคคล มีกรอบแนวคิดหลัก คือ ทุกคนมีรวมในการขับเคลื่อนองคกรบนฐานของ 4 หลัก

สําคัญคือ (1) หลักคุณธรรม (Merit)  (2) หลักสมรรถนะ (Competency) (3) หลักผลงาน (Performance) 

และ (4) หลักคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ เพ่ือใหกระบวนการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการสรรหา การพัฒนา 

การรักษา การมอบหมายภารกิจ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสายวิชาการ เม่ือเปนสวนงานใหมระดับคณะ มีแนวทาง 

ดังตอไปนี้  

1) วางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ โดยปจจุบันมีคณาจารยท้ังสิ้น 31 คน ในการบริหารหลักสูตร พบวา 

ทุกหลักสูตรจํานวน 8 หลักสูตร สามารถแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบไดครบทุกหลักสูตร และการจัดเรียนการสอน

ไดมีการแบงปนทรัพยากรการเรียนรูและการเรียนการสอนของคณาจารยรวมกันในทุกหลักสูตร ตลอดจนมี

การนําเอาเทคโนโลยีมาชวยปรับกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมถึงการใชทรัพยากร

ท่ีคุมคาและประหยัดมากข้ึนอยางไรก็ตาม เพ่ือใหสามารถรองรบักับคณาจารยบางสวนท่ีจะเกษียณ และอาจรวมถึง

การรองรับกับการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ในอนาคต ดังนั้น ปงบประมาณต้ังแต พ.ศ. 2564 เปนตนไป จะดําเนินการ

ขอกรอบอัตราเพ่ือทดแทนผูเกษียณในแตละปตามปกติ 

2) ปจจุบันสาขาวิชาไดสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน

ประกอบการอยูแลว เพ่ือเปนการถายทอดประสบการณจริงใหกับนักศึกษา โดยปจจุบันมีหลายรายวิชาท่ีใช

วิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสอนใหกับนักศึกษา 

3) มีระบบพัฒนาบุคลากร และระบบการประเมินผลปฏบิัติงาน 

4) การแบงปนความรูและเทคโนโลยีในแตละหลักสูตรท่ีมีความเชี่ยวชาญสัมพันธกัน 

5) การสนับสนุนคณาจารยใหสามารถขอตําแหนงวิชาการไดภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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สําหรับการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลในสายสนับสนุน เม่ือเปนสวนงานใหมระดับคณะมีแนวทาง

ดังตอไปนี้  
1) การวางแผนอัตรากําลัง   

ระยะท่ี 1 ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ใชบุคลากรสายสนับสนุนท้ังสิ้น 12 คน โดยภาระงาน

ดานการเงิน พัสดุ แผนยุทธศาสตร และทรัพยากรบุคคล นั้น ดําเนินงานโดยใชบุคลากรสายสนับสนุนเดิม
ท่ีปฏิบัติงานอยู 

ระยะท่ี 2 ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนตนไป ดําเนินการขอกรอบอัตราในตําแหนงท่ีสวนงานใหม

จําเปนตองมี คือ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการแผนและสารสนเทศ นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภทละ 1 อัตรา 

2) มีระบบพัฒนาบุคลากร และระบบการประเมินผลปฏิบัติงาน 

3) สงเสริมการขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
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ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนองคกรท่ีมีอัตลักษณดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ

มหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการทําหนาท่ีในการผลิตบัณฑิต ดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลโดยตรง โดยพันธกิจตาง ๆ  ของคณะใหมท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการพลิกโฉม

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนฐาน (Digital Transformation)  

2. คณะใหมสามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบทของสาขาวิชา

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร เปนองคกรที่สามารถผลิตผลงานวิจัย ผลิตบัณฑิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีศักยภาพสูง ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และอุตสาหกรรมใหม (New 

S-Curve) สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 

4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร เปนคณะใหมที่สามารถสรางองคความรู พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรทางดาน

การคอมพิวเตอร (Computing) และเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความทันสมัย และกาวทันกับเทคโนโลยีของโลก

ตอไปในอนาคต 

5. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร เปนคณะใหมท่ีสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยประยุกตใชและบูรณาการ

รวมกับศาสตรอ่ืนๆ  

6. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร เปนคณะใหมท่ีสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญหลังการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรค COVID-19 “ความปกติใหม (New Normal)” ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง

ชีวิตความเปนอยูของสังคมโลก โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนฐานท่ีสําคัญท่ีจะสนับสนุนการเกิดทักษะและ

อาชีพใหมท่ีตอบสนองตอสังคมโลกยุคใหม 

ท้ังนี้ การเสนอพิจารณาการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงานกับหนวยงานยอย

ตามขอ 14 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงสวนงาน และ

หนวยงานกับหนวยงานยอยของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2560 เปนอํานาจของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนในการพิจารณาใหคําแนะนํา ในการนี้ จึงขอเสนอ ขออนุมัติจัดตั้ง

วทิยาลัยการคอมพิวเตอร ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหคําแนะนํา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ที่ประชุมมีขอซักถาม ดังนี้ 

1. การใชคําวา “วิทยาลัย” เปนการใชชื่อในเชิงสัญลักษณหรือเชิงบริหาร 

2. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรดวยในประเด็นนี้มีการกําหนด

สถานะและพูดคุยบทบาทชัดเจนแลวใชหรือไม 
ที่ประชมุมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะวา การจัดตั้งสวนงานหากกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ

ท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนาในดานดิจิทัลอยางกาวกระโดด มหาวิทยาลัยควรมีการลงทุนและใหชัดเจนวา

การจัดตั้งสวนงานนั้นจัดตั้งเพ่ือท่ีจะตอบโจทยในเรื่องใดของมหาวิทยาลัยท่ีจะทําใหมีความโดดเดนและจะ

สามารถใหบริการหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดท้ังหมด พรอมทิศทางท่ีทําใหเปน 

Digitalization รวมถึงแผนรองรับในดานตาง ๆ หลังจากการจัดตั้งสวนงานแลวควรมีความชัดเจนตั้งแตแรกดวย 
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ประธานกรรมการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา วิทยาลัยการคอมพิวเตอรจะมี

หนวยงานหนึ่งภายใตสวนงานท่ีจะเปนลักษณะคลายบริษัทท่ีจะมีท้ังสวนการหารายไดและเปนท่ีฝกงานของ
นักศึกษาในหลักสูตรดวย ซ่ึงในอนาคตการจัดตั้งวิทยาลัยเฉพาะทางอาจจะเปนการเอ้ือใหเกิดสิ่งเหลานี้ชัดเจนข้ึน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดตอบขอซักถาม ดังนี้ 

1. วิทยาลัยเปนระดับสวนงาน การใชชื่อ "วิทยาลัย" เปนลักษณะจําเพาะ ซ่ึงเปน
ลักษณะของศาสตรดานนี้ ท่ีคอนขางจะมีความจําเพาะมาก 

2. คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสวนงานไดมีการหารือประเด็นเรื่องความทับซอน

เรื่องสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีความทับซอนมากนอยเพียงใด ซ่ึงทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตร จะมีความจําเพาะโดยเฉพาะทางดาน Data Science Soft Science ทางดานคอมพิวเตอร 
สวนทางวิศวกรรมศาสตรจะเนนไปทางเทคโนโลยีท่ีเปน Hard Science ทางดานคอมพิวเตอรมากกวา 

3. วิทยาลัยการคอมพิวเตอรไดมีการวางแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยซ่ึงสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เชน การจัดตั้งบริษัท/ศูนยพัฒนาทักษะดานการพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Center) การจัดตั้งศูนยเครือขายเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Smart Space & GIS)

การพัฒนาศูนยวิจัยชั้นเลิศดานนวัตกรรมปญญาประดิษฐ (AI Innovation Hub) ศูนยท่ีรับรองทางดาน 
Digital Certificate & Training Center เปนตน ท้ังนี้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสวนงานไดพิจารณา
แลววาแผนการท่ีวิทยาลัยจะดําเนินการนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมีการบริการวิชาการหรือการวิจัย

อะไรบาง แตเนื่องจากบุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัดหากจะมีการจัดตั้งจะตองมีการพิจารณาในรายละเอียดดาน
บุคลากรอีกครั้ง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมและขอหารือ ดังนี้ 

1. ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คณะวิทยาศาสตร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ไดมีการหารือเรื่องดังกลาวกันมาเปนระยะเวลานาน โดยสามารถมีขอตกลงรวมกันไดในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 และการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 ดังนั้น 

จึงขอใหบันทึกขอความในรายงานการประชุม ดังนี้ “การบริหารจัดการทรัพยากรใหเปนไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2563 และในการ
ประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2563 ซ่ึงการบริหารจัดการทรัพยากรไดมีขอตกลงรวมกันและ

ท้ัง 2 ฝายไดเห็นชอบเรียบรอยแลว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบดวย อาคารสถานท่ี บุคลากร 
และงบประมาณ” 

2. ขอหารือวา หากมีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอรเรียบรอยกอนการครบ

วาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรในเดือนกันยายน 2564 การจัดขนาดของคณะวิทยาศาสตร
อาจจะมีการลดขนาดจากขนาด L เปนขนาด M ท้ังนี้ โครงสรางท่ียังบริหารอยูในปจจุบันยังมีจํานวนรองคณบดี
ตามปกติอยู จึงขอใหยังคงมีจํานวนรองคณบดีเทาเดิมอยูจนกวาคณบดีคณะวิทยาศาสตรจะครบวาระการดํารง

ตําแหนงไดหรือไม 
ประธานกรรมการ ไดตอบขอหารือวา ขอรับเรื่องดังกลาวไปพิจารณาอีกครั้ง 

ท้ังนี้ ในเบื้องตนเห็นวา ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะสามารถดําเนินการไดเพ่ือมิใหกระทบตอผูบริหารชุดเดิม

จนกวาจะครบวาระ  

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 
ตามที่เสนอ 
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4.10 งบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามมติท่ีสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2563 ไดอนุมัติงบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 18,153,676,820 บาท เปนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จํานวน 

5,335,971,800 บาท และงบประมาณเงินรายได จํานวน 12,817,705,020 บาท และตามบันทึกขอความ

กองยุทธศาสตร ท่ี อว 660201.1.4.1/65 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2564 อธิการบดีใหความเห็นชอบแนวทางและ

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการบริหารงบประมาณเงินรายได  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปชวงระยะเวลาหนึ่งแลว พบวา บางสวนงานไดดําเนินการตามยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ิมเติม ทําใหมีรายรับเพ่ิมข้ึนและจําเปนตองมี

คาใชจายตามกิจกรรมท่ีเพ่ิม ประกอบกับมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแตรายรับท่ีมีไมเพียงพอท่ีจะ

ดําเนินการ จึงตองใชเงินทุนสํารองสะสม  

งบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 15 สวนงาน/หนวยงาน 

เปนงบประมาณ 130,766,200 บาท ประกอบดวย 1. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนตามแผนงบประมาณประจําปและรายได

รายการใหมของสวนงาน จํานวน 10 สวนงาน/หนวยงาน งบประมาณท้ังสิ้น 71,895,500 บาท (รอยละ 54.98) 

2. เงินทุนสํารองสะสมของสวนงาน จํานวน 11 สวนงาน/หนวยงาน งบประมาณท้ังสิ้น 58,870,700 บาท 

(รอยละ 45.02) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดกลางป ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามประเภทคาใชจาย โดยจัดสรรเปนคาใชจายลงทุนมากท่ีสุด จํานวน 86,324,000 บาท (รอยละ 

66.01) รองลงมาคือ เงินอุดหนุนดําเนินงาน จํานวน 22,529,665บาท (รอยละ 17.23) คาใชจายดําเนินงาน 

20,765,300 บาท (รอยละ 15.88) และคาใชจายอ่ืนจํานวน 1,147,235 บาท (รอยละ 0.88) ตามลําดับ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม งบประมาณเงินรายไดกลางป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาตอไป 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม 

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2564 มีคําสั่งให รองศาสตราจารยชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

พนจากตําแหนงคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2564 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 2018/2564 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2564 เนื่องจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาคณบดีเปนไปตามขอ 10 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ

วัน หรือในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงคณบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาภายในหกสิบวัน ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือทราบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตอไป 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.2 โครงการ KKU DONATE PLACE 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีไดเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน

เขารวมในพิธีเปดโครงการ KKU DONATE PLACE และเปดสํานักงานศูนยบริหารทรัพยสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในวันท่ี 22 มีนาคม 2564 นั้น ซ่ึงไดมีการเลื่อนจากเดิมเปนวันจันทรท่ี 26 เมษายน 2564 โดยโครงการ KKU 

DONATE PLACE มีแนวความคิดแสดงตามแผนภาพ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระบบ Application KKU Donation 

 

ในการนี้ จึงขอเชิญทุกทานรวมพิธีเปดและรวมบริจาคสิ่งของเขาโครงการ KKU 

DONATE PLACE และเปดสํานักงานศูนยบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันจันทรท่ี 26 เมษายน 2564 

เวลา 11.30 น. เปนตนไป ณ ศูนยอาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ) ชั้น 2 และ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.3 รายงานผลการดําเนนิงานหนวยงานวสิาหกจิของสวนงาน มหาวทิยาลัยขอนแกน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. 2561 ขอ 10 (5) กําหนดให

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานของหนวยงาน แกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการนโยบาย

วิสาหกิจ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ไดมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ ในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน จํานวน 11 หนวยงาน ไดแก 

1. ศูนยภาษาอาเซียน สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 

3. สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย 

4. สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) สังกัดคณะแพทยศาสตร 

5. โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

6. ศูนยบริการสูชุมชน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

7. ศูนยบริหารจัดการดานโรงแรม สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

8. ศูนยสื่อการเรียนรู สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

9. อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

10. พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสหวิทยาการ 

11. สถาบันทรัพยากรน้ําใตดิน สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ในการนี้  ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 11 หนวยงาน 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

5.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดใหสถาบันการศึกษาสงหลักสูตรให อว. รับทราบ

ดวยระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

ตามความท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้ มีหนังสือดวนท่ีสุดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ท่ี อว. 0224.2/ว 372 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาความสอดคลองของ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีสาระสําคัญ คือ การตรวจสอบใหยึดเลม มคอ 2 

และการตรวจสอบของขอมูลในระบบ CHECO กับเลม มคอ 2 และใหพิจารณา 3 ประเด็นหลัก คือ 

(1) ชื่อปริญญาสาขา (2) โครงสรางหลักสูตร และ (3) อาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยทาง อว. 

ไดเรงรัดใหแกไขใน 3 ประเด็นหลักและบันทึกสงกลับไปในระบบ CHECO โดยเร็ว เพ่ือประโยชนการกูยืมเงิน

เพ่ือการศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในการขอรับรองวุฒิเพ่ือใหการสมัครงานหรือศึกษาตอ ท้ังนี้ กองทุนให

กูยืมเพ่ือการศึกษาไดมีประกาศกําหนดการและปฏิทินการดําเนินงานเพ่ือใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2564 แลว ในการนี้ จึงขอแจงตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบและใหคณะ วิทยาลัย เรงรัดการดําเนินการ

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ   

6.1 แจงงดการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน ในวันที่ 5 เมษายน 2564 

ประธานกรรมการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ของดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันท่ี 5 เมษายน 2564 เนื่องจากระยะเวลาการประชุมมีระยะเวลากระชั้นชิด และ

กําหนดประชุมครั้งถัดเปนวันจันทรท่ี 26 เมษายน 2564 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 5/2564 ในวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 6/2564 ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2564 เรียบรอยแลว 

เลิกประชมุเวลา 12.20 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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