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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2564 

เมื่อวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชมุสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคณุากร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

และการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

(1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
3. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รศ.รัชพล สันตวิรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
5. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
6. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
7. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

(2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
9. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
10. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
11. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
12. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์    กรรมการ 
13. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
14. รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์    กรรมการ 
15. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   กรรมการ 
16. นายสุวิต ผิวพันค า  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1 กรรมการ 

แทนประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
17. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์     กรรมการ 
18. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
19. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป ์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
20. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์     กรรมการ 
21. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   กรรมการ 
22. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
23. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย ์    กรรมการ 
24. รศ.พรเทพ ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลย ี     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 
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25. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์     กรรมการ 
26. รศ.ล าปาง แมน่มาตย์  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
27. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร ์     กรรมการ 
28. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ    กรรมการ 
29. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์    กรรมการ  
30. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์    กรรมการ 
31. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
32. รศ.ประพันธ์ศักด์ิ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
33. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ 
34. อ.กิตติ์ เธยีรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น  
35. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา   กรรมการ 
36. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
37. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
38. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
39. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์     กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร ์
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.15 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่                    
8 เมษายน 2564 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับ
การรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
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ประธานกรรมการ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ข้อ 12 ในวาระแรก
ที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ และยังไม่สามารถด าเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้                   
ให้ด าเนินการส่วนนั้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มีอยู่เดิม                
ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ทั้งหมด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 
2564 ดังนั้น คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จึงพิจารณากรณีที่ไม่ด าเนินการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในปี 2564 จะไม่สอดคล้องตามบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 และ
เห็นสมควรให้ขออนุมัติยกเว้นการด าเนินการตามข้อ 7.2 วรรคสอง แห่งข้อบังคับดังกล่าว โดยจะไม่น าคะแนน
หรือผลการประเมินมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจากเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานตามข้องบังคับดังกล่าวเป็นครั้งแรก และจะใช้ข้อมูล Monitoring เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการประเมินเพื่อให้หัวหน้าส่วนงาน
ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มดงักล่าวต่อไป 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข ดังนี้  
 หน้าที่ 22 บรรทัดที่ 26 แก้ไขข้อความ “โดยการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบด้วย 
บุคลากร และงบประมาณ”  เป็น “โดยการบริหารจัดการทรัพยากรประกอบด้วย อาคารสถานที่ บุคลากร 
และงบประมาณ” 

หลังจากแก้ไขแล้วที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดรับกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรใหม่ ต่อที่ประชุม ดังนี ้
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 การด าเนินการร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรใหม ่
มีการน าเสนอกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

กฤษฎีกา และจะมีการท าประชาพิจารณ์ก่อนประกาศในราชกิจานุเบกษา ประมาณ เดือน มิถุนายน 2564 โดย
มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 4 ระดับ คือ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 แนวคิดการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม ่

- เพื่อให้ทันยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 
- เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลยั 
- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับนโยบายชาต ิตอบสนองการผลิตกบัณฑิตให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
- เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสนับสนุน Life Long Learning 
ประเดน็ส าคัญทีป่รับเปลี่ยน  
ปริญญาตร ี
1. อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- ต าแหน่งอื่นที่เทียบเคียง 
-   ระดับภาษาอังกฤษ 

 -   คุณวุฒิสมัพันธ์  
 -   สภามหาวิทยาลัยสถาบันก าหนด 
2. หลักสูตร  

- วิชาการ/วิชาชีพ/ก้าวหน้า 
- โอนหน่วยกิตได้ตามสภาก าหนด 
- ประกันคุณภาพตามสถาบันก าหนด 
- GE ไม่น้อยกว่า 24 เครดิต มีความอิสระในการจัดการ 

3. นักศึกษา 
- การเรียนนอกเวลา ในเวลา แผนการเรียน มีความอิสระมากขึ้น 
- ระยะเวลาเรียน สถานบันก าหนด 2-3 เท่า หรือมากกว่า กรณีมากกว่าให ้                       

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
- ก าหนดแผนการเรียนได้ 

บัณฑิตศึกษา 
1. อาจารย์ประจ า/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ต าแหน่งอื่นที่เทียบเคียง 
- ระดับภาษาอังกฤษ 
- คุณวุฒิสัมพันธ์  
-   สภามหาวิทยาลัยสถาบันก าหนด 
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2. หลักสูตร 
- วิชาการ/วิชาชีพ/แทนแผน ก/ข เน้นนานาชาติใน ป.เอก 
- โอนหน่วยกิตได้ตามสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
- ประกันคุณภาพตามสถาบันก าหนด 

3. นักศึกษา 
- เรียนนอกเวลา ในเวลา แผนการเรียน มีความอิสระมากขึน้ 
- ระยะเวลาเรียน และหน่วยกติสถาบันก าหนด  
- ก าหนดแผนการเรียนได้ 

ประเดน็ปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษา 
1. เพื่อตอบสนองหลักสูตรได้หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ Multi-discipline/Inter-discipline/ 

Cross-discipline/Trans-discipline/Broadband-discipline 
2. ปรับคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบัน 
3. ปรับระบบการจัดการศึกษาให้อิสระเพื่อสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่มีการเรียน

การสอนหลายรูปแบบ 
ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 
1. ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถาบันมีอิสระในการปรับรายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หลักสูตรหลากหลาย และข้ามศาสตร์การศึกษาระดับปริญญาโท 
2. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้เรียนรู้การท าวิจัย เพื่อเป็นสายวิชาการ หรือ เป็นสาย

อาชีพ เพื่อการท างานมากกว่าการเน้นเพื่อการสร้างผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัย (ไม่เน้นผลงานตีพิมพ์) 
3. ปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้อาจารย์พิเศษ มาสอนได้เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก และเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา 
4. เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์แต่มีศักยภาพสูงเทียบเท่าอาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
5. กรรมการสอบ ปริญญาโท ปรับเพิ่มคุณภาพของ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจากฐานข้อมูลของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)  
6. ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยใช้ระบบ Peer Review จากภายนอก

สถาบัน มาทดแทนการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ประเด็นปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก 
1. การตีพิมพ์นานาชาต ิ
2. สามารถน าผลงานสิทธิบัตรเพื่อขออนุมัติจบการศึกษาได้โดยไม่ต้องใช้ผลงานตีพิมพ์

นานาชาต ิ
3. ผลงานสร้างสรรค์ต้องมี Peer Review 
4. สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถตีพิมพ์ TCI 1 และใช้ส าเร็จการศึกษาได้ 

ภายในสามปีหลังจากเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรใหม่ประกาศใช ้
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 ประเดน็ที่เสนอเพื่อพิจารณา 
การท าหลักสตูรใหม่ หรือ ปรับปรุงหลักสูตร 
1. ปรับปรุงข้อบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลังจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ประกาศใช้ บัณฑิตวิทยาลัย ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ฝ่ายการศึกษาฯ จะด าเนินการปรับปรุงร่างข้อบังคับหลักสูตรปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษาใหม่               
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาประเด็นส าคัญที่ กมอ. 
ให้อ านาจสถาบันก าหนด 

2. ส่วนงานปรับเปลี่ยน 
ส่วนงานแจ้งกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กมอ. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเข้ากับยุคปัจจุบัน 
3. หลักสูตรปรับเปลี่ยน 

หลักสูตรคิดนอกกรอบเดิม ปรับเปลี่ยนตอบโจทย์ Education Transformation และ                
Life Long Learning ภายในป ี2564   

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 
ที่สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ และทักษะใหม่ๆ                    
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มากยิ่งขึ้น และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
กมอ. ทั้งนี ้กมอ. จะจัดท าร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ไดพ้ิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จะขอส่งร่างดงักล่าวให้แต่ละคณะได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไป   

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดรับกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 

ที่ประชุมมขี้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 มีความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่

อย่างไร และคณะต้องเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง 
- หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติ ก่อนการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรใหม่ ควรด าเนินการอย่างไร 
- มีการก าหนดคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หรือ การก าหนดคุณสมบัติ

อาจารย์ประเภทต่างๆ ที่บูรณาการร่วมกัน หรือไม่ อย่างไร 
- มหาวิทยาลัยมีแนวคิดและวิธีการในการด าเนินการ เรื่องการเทียบโอนประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถ กับ รายวิชาที่จะเทียบโอน อย่างไร 
- มีการจัดประเภทหลักสูตรวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ อย่างไร 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ควรก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาชีพ การเทียบโอนประสบการณ์  และ

คุณสมบัติ หน้าที่ของอาจารย์ประจ า และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างชัดเจน เพื่อรองรับ  Education 
Transformation 

- ควรอธิบายค าจ ากัดความค าว่า “วิชาชีพ” ให้ชัดเจน 
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 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตอบข้อซักถามของที่ประชุม ดังนี้ 
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม ่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คอื  

- มหาวิทยาลัย สามารถก าหนดระยะเวลาเรียน และ หน่วยกิตได ้ 
- สภามหาวิทยาลัยสามารถอนมุัติการเทียบโอนหน่วยกิตได้  
- มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ า และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้

อย่างยืดหยุ่น  
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน คุณวุฒิ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ก าหนดในร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ กรณี รายวิชา หรือ 
หลักสูตร ที่มีการบูรณาการร่วมกัน คุณวุฒิสัมพันธ์ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

 หลักสูตร ที่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ หรือ หน่วยงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่มี
มาตรฐาน  อาจจะพิ จารณาใช้ เกณฑ์  Internal Quality Audit (IQA) ตามมาตรฐานของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) เพิ่มเติม 

3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่จะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
กรณี หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ ที่ได้รับอนุมัติก่อนประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าว ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ อาจจะชะลอการด าเนินการ 
เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ประกาศใช้ก่อนก็ได้ ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลการด าเนินการให้คณะทราบเป็นระยะ 

4. การเทียบโอนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ กับ รายวิชาที่จะเทียบโอน มีแนวคิด               
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  ควรมีการหารือในรายละเอียด                     
เรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ และขอให้คณบดีคณะต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 
 กรรมการและเลขานุการ น าเสนอข้อมูลประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 5.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
 ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า การจัดประเภทหลักสูตรวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ               
ในขั้นตอนการเวียนเพื่อประชาพิจารณ์ ขอให้คณบดีช่วยพิจารณาประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วย  
 มติ ที่ประชุมรับทราบ และพร้อมด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

 
4.2 การพิจารณาร่างการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NagaoKa 

University of Technology  
   รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือกองการต่างประเทศ                 

ที่ อว 660201.1.11/588 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับ NagaoKa University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดกรอบ
ความร่วมมือตามข้อตกลงในฉบับปี ค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่ลักษณะเป็นการจัดหลักสูตรร่วม 
และให้น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และขออนุมัติผ่านร่างจากสภา
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มหาวิทยาลัยตามล าดับนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอการพิจารณาร่างการต่ออายุบันทึกข้อตกลง                
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง NagaoKa University of Technology (NUT) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในการนี้ จึงขอให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม    

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ดังนี ้Nagaoka University of Technology 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ณ เมือง Nagaoka จังหวัด Niigata ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของ
ประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยที่เน้นหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี  ได้รับคัดเลือกให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัย จาก 800 มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมใน
โครงการ World Leading Innovation and Smart Education (WISE Program) โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเทศญี่ปุ่น ไดร้ับ Recommend จาก UNESCO ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
อ งค์ ก ารส ห ป ระช าช าติ  Sustainable Development Goals (SDGS) แ ล ะมี ก ารจั ด ท า  MOU กั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับแรกในปี 2003 และ MOU ฉบับปี 2016 ได้หมดอายุลงในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2021 NUT จึงส่งเอกสารขอต่ออายุโดยใช้ข้อความในการต่ออายุ MOU ความว่าใช้ความร่วมมือในข้อสรุปในปี 
2003 ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี ้

Contents of the Collaboration Program 
1. The two universities agree specifically to promote 

(1) exchange of students; 
(2) exchange of visiting professors and research staff; 
(3) joint research on scientific and technological subjects; 
(4) joint scientific and technological meetings, symposia and lectures; 
(5) exchange of academic findings, publication and other academic and 

education information; and 
(6) other academic and educational collaboration and exchange 

approved as suitable by the two universites. 
โดยได้น าเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 และส่งให้ NUT ต่อไปนั้น                          

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับหนังสือแจ้งจากทาง NUT ว่าวันที่ในการอ้างอิง MOU ฉบับล่าสุดไม่ถูกต้อง และ 
ขอแก้ไขข้อความ MOU จากวันที่ December 5, 2003 เป็น February 15, 2016 
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง NagaoKa University of Technology ตามที่เสนอ และให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1249/2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ต่อไป 

   
4.3 การน าเอาระบบการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากล AUNQA และ WFME ไปใช้ในการประกัน

คุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการในการ

ประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการน าเอาระบบการรับรอง
หลักสูตรที่เป็นสากล ใช้แทนการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร จ านวน 40 หลักสูตร ของคณะแพทยศาสตร์ 
ได้แก่ (1) เกณฑ์ AUNQA ฉบับภาษาไทย (เวอร์ชั่น 3.02) หลักสูตรในกลุ่มปริญญาโท-เอก จ านวน 26 หลักสูตร 
(2) เกณฑ์ WFME หลักสูตรในกลุ่มประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จ านวน 14 หลักสูตร 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 2.3 และ 3.5 (ข) การใช้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถ
ประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันโดยต้องได้รับความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
น าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

 ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงขอเสนอ                 
การน าเอาระบบการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากล AUNQA และ WFME ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 
คณะแพทยศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอต่อสภา
มหาวิทายลัยขอนแก่น และ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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 ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
-  การน าเอาระบบการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากล AUNQA ไปใช้ในการประกันคุณภาพ

ภายใน คณะแพทยศาสตร์ ไม่รวมถึงการขอรับรองหลักสูตรใช่หรือไม่ 
- กรณี ที่มีการใช้ระบบประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว จะมีการตรวจ

ติดตาม Internal Quality Audit (IQA) หรือไม่ อย่างไร 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ควรมีการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงาน เพื่อรองรับการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ 

- คณะแพทยศาสตร์ อาจจะพิจารณาแนวทางการขอรับรองหลักสูตร โดยระบบของ AUNQA 
เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงการศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย และเสริมสร้างขีดความสามารถมหาวิทยาลัย  

- ควรปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความยืดหยุ่น               
ลดความซ ้าซ้อน ลดขั้นตอน สอดคล้องตามบริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะแพทยศาสตร์ ขอใช้ 
AUNQA เฉพาะการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากการใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และ การขอรับรอง
หลักสูตร โดย ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง กรณี 
ส่วนงานประสงค์จะขอใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และ การขอรับรองหลักสูตรระบบ AUNQA ควบคู่กัน            
ก็สามารถด าเนินการ  

 นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้ อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 32 วรรค 2                     
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 62 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดไว้เพียงว่าให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองประจ าปีการศึกษาผ่านระบบ CHE QA ONLINE เท่านั้น ไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ดังนั้น การตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรดังกล่าว จึงสามารถด าเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม  

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรประมาณ 300 หลักสูตร จึงใช้วิธีการสุ่มเพื่อตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในแต่ละปีจะสุ่มตรวจ ประมาณ ร้อยละ 10 มีการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดส่ง
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA ONLINE   

 ทั้งนี้ การขอรับรองคุณภาพการศึกษา ในกรณีที่มีความพร้อมจะด าเนินการภายหลังการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในก็ได ้

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการน าเอาระบบการรับรองหลักสูตรที่เป็นสากล 
AUNQA และ WFME ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 

4.4 การเสนอขอแต่ งตั้ งผู้ สอบบัญ ชี ของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ส าห รับปี สิ้ น สุ ด                         
วันที่ 30 กันยายน 2564  

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 หมวด 4 มาตรา 50 ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย 

 เพื่อให้การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแก่น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
สอบบัญชีเอกชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ผลปรากฏว่า 
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด เป็นผู้ ได้รับคัดเลือกให้ เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์  2564 ในวงเงินค่ าจ้ างทั้ งสิ้ น  1 ,790,000 บาท                              
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาความเห็นชอบให้                
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 ที่ ตผ 0057 ขก/0099 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564  

 ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เสนอแนะ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่เสนอ และให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาแต่งตั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี และ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3256/2560               

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี 
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 และ ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3259/2560  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560   
ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่                        
9 กันยายน 2560 นั้น บัดนี้ คณบดีทั้งสองคณะดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2558  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2564 ในวันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทราบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาต่อไป 

มต ิที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Times Higher Education Social Impact 

 ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า The Times Higher Education (THE) ประกาศ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปี 2021 
โดยผลการจัดอันดับปรากฏว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                  
ไดอ้ันดับที่ 1 และ 2 ของประเทศไทยตามล าดับ อยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกจัดให้
อยู่อันดับ 100-200 ซึ่งอันดับลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานที่โดดเด่นด้าน Social 
Impact จึงควรพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อเพิ่มอันดับ Times Higher Education Social Impact     
ในปีถัดไป  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 มต ิที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 11.30 นาฬิกา 
 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักด)ี 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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