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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่9/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่14 มถินุายน 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.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

5. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

6. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

7. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

8. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

9. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

10. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

11. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

12. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

13. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

14. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

15. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

16. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

17. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

18. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

19. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

20. รศ.พรเทพ ถนนแกว  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

22. อ.จารุณี สรกฤช  รองคณบดีฝายบริหาร และยุทธศาสตร   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร     
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23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
24. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

25. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

26. ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

27. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

29. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

30. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

31. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

32. รศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

33. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

34. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

35. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

36. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

37. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร   

40. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

- ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม  

(1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.10 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง แตงตัง้นายกสภามหาวทิยาลยัและกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผูทรงคณุวฒุ ิ

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา บัดนี้ ไดมีพระราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชมุ 

ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ชุดท่ี 27 ซ่ึงประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 จะเริ่มวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

และมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีรายชื่อผูดํารงตําแหนง จํานวน 29 ราย ดังนี้  

1. นายณรงคชัย อัครเศรณี   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. รองศาสตราจารยธนชาติ นุมนนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

3. ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

4. นายสุนทร อรุณานนทชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

5. ศาสตราจารยเกียรติคุณศาสตร ีเสาวคนธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

6. ดร. กิริฎา เภาพิจิตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

7. ศาสตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

8. นางเกศรา มัญชุศรี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

9. นายปราโมทย วิทยาสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

10. หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

11. นายวิชัย ธัญญพาณิชย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

12. ศาสตราจารยพิเศษอรรถพล ใหญสวาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

13. ดร. บวรนันท ทองกัลยา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

14. นายเฉลิมชัย วงษนาคเพ็ชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

15. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

16. นายสุรพล เพชรวรา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

17. นายสมศักดิ์ จังตระกุล   ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  

18. นายมรกต พิธรัตน    นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน  

19. นายอํานาจ พรหมสูตร   ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

20. รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  

21. ผูชวยศาสตราจารยสุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

22. ผูชวยศาสตราจารยธรา ธรรมโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนผูบริหาร  
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23. รองศาสตราจารยไพบลูย ดาวสดใส  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนผูบริหาร 

24. รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนผูบริหาร 

25. รองศาสตราจารยสุพัชญ สีนะวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแทนผูบริหาร  

26. ผูชวยศาสตราจารยเสริมศักดิ์ สมุานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา  

27. รองศาสตราจารยปณิธาน พีรพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา 

28. ผูชวยศาสตราจารยสุทิน เวียนวิวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา 

29. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมิใชคณาจารยประจํา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่8/2564 

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว จงึมีมติใหแกไข ดงันี ้

1. หนา 13 บรรทดัที ่10 - 11 ใหระบวุา “เปนโครงการทีม่หาวิทยาลยัขอนแกน

และคณะวศิวกรรมศาสตร รวมดาํเนนิการ อาท.ิ..” 

2. หนา 13 บรรทดัที ่12 ใหตดัโครงการ Extreme Ultra Violet (EUV) ออก 

และหลงัจากแกไขแลว ทีป่ระชมุมมีติรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

3.1 SDGs THE Impact Ranking 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ไดพิจารณาเรื่อง การขับเคลื่อน

การจัดอันดับ Times Higher Education Impact Ranking โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นควรใหแตละสวนงาน

ไปพิจารณาเลือกเกณฑ SDGs ท่ีเหมาะสม และใหมีการประชุมหารือกันในแตละกลุมสาขาวชิา แลวนําเสนอตอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งตอไป นั้น ในการนี้ จึงขอใหแตละ

กลุมสาขาวิชาท่ีไดมีการหารือในเรื่องดังกลาวแลวไดนําเสนอขอมูลเพ่ือรายงานความคืบหนาดวย 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอตอท่ีประชุมวา กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดมีการหารือรวมกันโดยมีมติเลือก SDG 4 Quality Education / 8 Decent Work and 
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Economic Growth /11 Sustainable Cities and Communities และ 16 Peace and Justice Strong Institutions 

และยังไดมีการหารือ SDG 5 Gender Equality เพ่ิมเติมดวย เนื่องจากเรื่องดังกลาวอาจจะยังไมสามารถ

ดําเนินการไดในปจจุบัน แตจะพยายามสงเสริมหลักเกณฑดังกลาวเพ่ิมเติมในอนาคต แตท้ังนี้ไดมีบางคณะท่ี

ดําเนินการไปบางสวนแลว เชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีกําลังจะมีศูนยท่ีเก่ียวกับความสัมพันธใน

เรื่องเพศสภาพ ท้ังนี้ SDG 1 No Poverty คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนาจะมีสวนท่ีสามารถดําเนินการได

แตอาจจะไมไดเปนผูดําเนินการหลัก 

ในสวนของการวางแผนการดําเนินการไดขอให นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย 

รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดทําขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยไดสงขอมูลของปท่ีผานมา

วามีขอมูลอยางไรบางโดยจะพิจารณาวาสวนใดท่ีขาดใน SDG 4 / 8 /11 และ 16 บาง และใหแตละคณะนําขอมูล

กลับไปพิจารณาอีกครั้งวาจะสามารถดําเนินอยางไรไดบางและจะนํามาหารือเพ่ือวางแผนรวมกันอีกครั้ง 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวหากตองสงขอมูลภายในปลายปนี้อาจจะตองเปนงานท่ีมีอยูแลว สําหรับงานท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการคงตองกลับไปหารือในคณะวา Key Words ตาง ๆ ควรจะมีการสื่อสารใหนักวิจัยและผูท่ีเก่ียวของ

ไดทราบวาเวลาท่ีทํางานวิจัยขอใหพยายามใช Key Words ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประเด็นนี้จะขอหารือกับรองอธิการบดี

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาวาจะดําเนินการอยางใหเปนลักษณะของการผลักดันจากระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือสื่อสาร

ไปยังนักวิจัยท้ังหมด ซ่ึงบางทีนักวิจัยอาจจะไมไดทํางานเฉพาะกับมหาวิทยาลัย อาจจะทํางานรวมกับสาขาอ่ืนดวย 

ดังนั้น การวางแผนจะแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 1. แตละคณะจะตองนําขอมูลท่ีมีอยูไปพิจารณาวาจะตองเพ่ิมเติม

ในสวนไหนอยางไรบางและไปสื่อสารใหคณะไดรับทราบเก่ียวกับ Key Words ตาง ๆ แตวาเรื่อง Key Words 

อาจจะไมไดผลในปนี้เนื่องจากวาผลงานวิจัยท่ีมีอยูอาจจะมีการตีพิมพไปแลว สําหรับงานท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน

หรืออยูระหวางทบทวนอาจจะมีผลในปถัดไป 2. ตองมีการหารือรวมกันอีกครั้งวาในประเด็นไหนท่ีจะขอความชวยเหลือ

จากระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหชวยผลักดันตอไป 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา การใหมหาวิทยาลัยสนับสนุน

โครงการในลักษณะความรวมมือระหวางคณะนั้น หากแตละกลุมสาขาวิชาเลือก SDG ไดแลว และจะตองทําโครงการ

ขนาดใหญรวมกัน ทางมหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนในดานของงบประมาณหรือเครื่องมือโดยมีหัวหนาโครงการ

ท่ีมาจากคณะตาง ๆ มิใชรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีเปนหัวหนาโครงการ และจะตองเปนโครงการใน

ลักษณะความรวมมือระหวางคณะ ท่ีเปนโครงการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบสูง และเปนโครงการท่ีมุงเนนและมี

ความโดดเดน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเพ่ือใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการตอไปได 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ท้ัง SDG 

4 / 8 / 11 และ 16 นั้น ยังขาดงานวิจัยและการตีพิมพ จึงไดใหคณะไดพิจารณาและเพ่ิมงานวิจัยและการตีพิมพดวย 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา หากกระจาย SDG ท้ัง 4 SDG นี้ อาจจะมีจํานวน

มากเกินไป และผลลัพธอาจจะไมโดดเดนชัดเจน ดังนั้น ควรจะเลือกเพียง 1 - 2 SDG และควรมีการวิเคราะห

วามีความเขมแข็งใน SDG ใด และใหมุงเนนตรงนั้น เพราะวาจะตองมีการคิดสรางงานวิจัย โครงการวิจัย หรืออ่ืน ๆ 

และเม่ือเลือกดานใดแลวจะตองพิจารณาดวยวาเกณฑการใหคะแนนแตละ SDG นั้นเปนอยางไร เนื่องจากแตละ SDG 

มีองคประกอบการใหคะแนนไมเหมือนกัน หากเลือกจํานวนมากเกินไปอาจจะมุงเนนไมถูกจุดและจะไมมีอันไหน

ทําคะแนนสูงได 
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา กลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการหารือประเด็นท่ีจะทําอยางไรท่ีจะมุงเนนนั้น แตเนื่องจากวากลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความหลากหลาย เชน SDG 4 มีความเก่ียวของกับคณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร SDG 8 มีความเก่ียวของกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร SDG 11 

มีความเก่ียวของกับหลายคณะ และ SDG 16 มีความเก่ียวของกับคณะนิติศาสตร จึงมีความเห็นวาหากไมกําหนด

ไวใหครบถวนอาจจะไมปรากฎความเชี่ยวชาญของคณะไดอยางแทจริง จึงทําใหตองเลือก SDG หลายขอและ

มีการกระจาย แตอยางไรก็ตามจะนําความเห็นของอธิการบดีไปหารือกันอีกครั้ง 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ในเรื่องการสงขอมูลท่ี

ทางกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดอภิปรายนั้นจะเปน SDG ท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสงขอมูลไปกอน 

ดังนั้น จะตองพิจารณาวาจะมี SDG ใหมท่ียังไมไดสงและประสงคจะสงเพ่ิมหรือไม เชน SDG 5 เม่ือวิเคราะห

คะแนนแลวมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคะแนนท่ีจะสามารถแขงขันอยางนอย 4 ดานจาก 6 ดาน โดยมหาวิทยาลัย

อาจจะตองพิจารณาเพ่ิมในดาน Research on Gender Equality และ ดาน Women’s Progress Measures 

หาก 2 มิตินี้ทําไดดีในอนาคตอาจเปนตัวเดนของมหาวิทยาลัยก็ได อยางไรก็ตามอาจจะตองแยกออกเปน 

2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 คือ การสงใหมีจํานวนมากไวกอนเพ่ือท่ีจะพิจารณาวามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง

หรือมีขอมูลใดท่ีเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย รูปแบบท่ี 2 คือ เม่ือพิจารณาท้ังหมดแลวอันไหนท่ีสามารถ

มุงเนนเปนพิเศษ เชน กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมุงเนน 2 SDG คือ SDG 1 และ SDG 4 

ก็อาจจะตองพิจารณาเปนพิเศษสําหรับปนี้ แต SDG อ่ืนก็จะตองเตรียมความพรอมและตองมีการอภิปรายไว

ประมาณ 4 - 5 SDG ดังนั้น จึงตองแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 เพ่ือท่ีจะทําใหมีขอมูลพ้ืนฐาน ระดับท่ี 2 

มุงเนนประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเปนพิเศษเพ่ือจะสงไปแขงขัน 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา เม่ือพิจารณาเกณฑ SDG 4 แลว

จึงขอยกตัวอยางโครงการ โดย SDG 4 จะเปนเกณฑท่ีเนนการศึกษาเพ่ือคนดอยโอกาสหรือเพ่ือความเทาเทียม 

ซ่ึงจะมีการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ อาทิ ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนจะเปนกลุมคณิตศาสตรท่ีดําเนินการ

สําหรับเด็กประถม และ KKU Smart Learning สําหรับมัธยม ซ่ึงเปนโครงการท่ีโดดเดนของมหาวิทยาลัย ท่ีเหลือจะ

เปนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แตหากมหาวิทยาลัยทําโครงการท่ีเปนการศึกษาเพ่ือมวลชน เพ่ือคนดอยโอกาส 

หรืออาจจะเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิต มหาวิทยาลัยก็ไมตองทําหลักสูตรเหมือนหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยใหจัดทําเฉพาะเปนเรื่อง ๆ ไป เชน ทักษะชีวิต ทักษะดิจิทัล หรืออะไรท่ี

เห็นวาเปนความจําเปนท่ียกระดับชีวิตและยกระดับรายได ซ่ึงอาจเปนโครงการหนึ่งท่ีทุกคณะสามารถเขารวมได 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

ไดมีการหารือตามท่ีมหาวิทยาลัยไดสงขอมูล 8 SDG นั้น กลุมสาขาวิชาฯ ไดนําขอมูลซ่ึงไดรับจากนางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย 

รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาวิเคราะหตามเกณฑวามหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง

ในเรื่องใดบาง และมีการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ดวย และมีการหารือประเด็นหากมหาวิทยาลัยไมสง

ตามหลักเกณฑท้ังหมด มหาวิทยาลัยก็อาจจะไมสามารถกําหนด Positioning ของมหาวิทยาลัย แตถาหากสง
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ในระยะยาวเม่ือมหาวิทยาลัยสามารถกําหนด Positioning ของมหาวิทยาลัยไดแลวก็จะสามารถเลือกท่ีจะ

จัดสรรทรัพยากรลงไปใน SDG ใด ดังนั้น ในสวนคณะเกษตรศาสตรจะพิจารณา SDG 1 No Poverty และ 

SDG 2 Zero Hunger และเปนผูรับผิดชอบหลัก 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ในสวนของกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี ถาสามารถสงไดเกือบทั้งหมดก็จะเปนเหมือนจุดเริ่มตนที่จะทราบสถานะของมหาวิทยาลัยได 

โดยเบื้องตนถาจะมุงเนน คือ SDG 7 Affordable and Clean Energy ท่ีเห็นวานาจะสามารถดําเนินการใน

เบื้องตนได เนื่องจากมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีมาจากการศึกษาเบื้องตนพอสมควร ซ่ึง SDG 7 เปนงานวิจัยประมาณ

รอยละ 27 ซ่ึงมหาวิทยาลัยก็มีอยูจํานวนหนึ่ง สวนเรื่องโครงการตาง ๆ เก่ียวกับอนุรักษพลังงาน การลดการใชพลังงาน 

ก็มีขอมูลอยูแลว ดังนั้น จึงเห็นวาสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหไดคะแนนจะตองมี 3 เรื่องท่ีสําคัญ เพียงแตวามหาวิทยาลัย

ยังไมไดไปมุงเนนเรื่องเหลานั้น เชน ถาเปนเรื่องของพลังงานจะตองมีการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนอาจอยูใน

รูปแบบของประกาศมหาวิทยาลัย จากนั้นก็มีตัวอยางจริงในการดําเนินการซ่ึงจะตองมีแหลงรวบรวม และ

สุดทายตองมีการเผยแพรสูสาธารณะ โดย 3 อยางนี้จะเปนองคประกอบสําคัญในแตละเรื่อง 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา SDG 2 และ SDG 7 ท่ีเสนอมานั้น

มีความนาสนใจมาก ซ่ึงเชื่อวามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการมาพอสมควร และหากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

เห็นวา SDG 7 มีงานวิจัยมีความโดดเดนก็อาจจะสามารถแขงขันได แตสิ่งสําคัญใน SDG คือจะมีรูปแบบการติดตาม

แบบ Monitoring อยางตอเนื่อง ซ่ึงบางทีก็เปนขอมูลท่ีอยูในกระดาษแตอาจไมเพียงพอจะตองเปน Monitoring 

ท่ีคอนขางท่ีจะเปน Informative และ Real Time พอสมควร เชน การแสดงขอมูลบนเว็บไซตแบบรายวัน เปนตน 

ถาหากทําขอมูลเหลานี้ไดก็จะทําใหมีความโดดเดนมาก ดังนั้น อาจจะตองมีการปรับขอมูลใหมีความ Effective และ 

Informative อาจจะตองชวยกันปรับตรงนี้ท้ัง SDG 2 และ SDG 7  

สําหรับกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพอยูระหวางการนัดหมายเพ่ือหารือประเด็นดังกลาว 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ใหบรรจุเรื่อง SDGs THE Impact Ranking 

เปนวาระสืบเนื่องจนกวาจะมาสามารถตกผลึกในแผนงานท่ีจะดําเนินการและถึงข้ันปฏิบัติการตอไป 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ไดพิจารณากลยุทธท่ีจะสนับสนุน SDG 17 Partnerships to achieve the Goal ซ่ึงจะเห็นวาทุก SDG จะตองมี

เรื่องวิจัยเปนหลัก ดังนั้น จึงไดมีการหารือรวมกันระหวางรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองอธิการบดี

ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงไดมีการหารือวาตอไปใน GS Form ท่ีนักศึกษา

ทําวิทยานิพนธจะใหบันทึกวาวิทยานิพนธของนักศึกษาท่ีทํานั้นเก่ียวของกับ SDG ใด และอาจจะเก่ียวของได

มากกวา 2 SDG ก็ได ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะข้ึนแพลตฟอรมใหเห็นวามีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานดานวิจัยอยางครบถวน 

โดย SDG 17 จะพิจารณาวามีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ SDG อ่ืน ๆ อะไรบาง ในขณะเดียวกันในแตละ SDG ท่ีจะนําเสนอ

ก็สามารถนําขอมูลตรงนี้ไปใชไดดวย และเปนการจะสนับสนุน SDG 17 อีกดวย ในขณะเดียวกันก็มองเรื่อง

Publication ในระดับของนานาชาติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงไดทํา Key Words และไดทํา link วาในแต Paper 

ตรงกับ SDG ใด เพราะฉะนั้นตัวท่ีอยูใน QS ท้ังหมดจะตองทํารายการออกมาทุกตัว และเม่ือฝายแผนนําขอมูล

เพ่ือไปกําหนดเปน SDG ใดก็สามารถนํา Paper ของฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษารวมดําเนินการตรงนี้ไปได และ
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ใน SDG 17 มีอีกเรื่องหนึ่ง คือ Document ท่ีเก่ียวของกับ SDG ซ่ึงก็ขอขอมูลกับ SDG ท่ีมหาวิทยาลัยเลือก

ซ่ึงไมใชเฉพาะ Paper รอยละ 27 ยังมีเรื่องของ Document อีกมากวารอยละ 20 เพราะฉะนั้นถาใครไดทํา

รายงาน หนังสือ บทวิเคราะห หรือท่ีเก่ียวกับ SDG ก็ตองนําข้ึนแพลตฟอรมใหหมด จึงไดมีการหารือวาอาจจะ

มีการทําแพลตฟอรมในลักษณะนี้ดวย และสิ่งสําคัญคือ ถามีการวิจัยใดท่ีมี Co Author เปนกลุมอาเซียนก็ให

คะแนนคอนขางมาก และมหาวิทยาลัยก็มีการใหทุน GMS เพียงแตมหาวิทยาลัยไมคอย Affiliate ชื่อ Co Author 

ซ่ึงก็จะมีการผลักดันเรื่องนี้ดวย 

ประธานกรรมการ ไดขอหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นเรื่องเม่ือมหาวิทยาลัย

ทําเรื่อง Social impact Times Higher Education (THE) Sustainable Development Goals (SDGs) และ 

Rebound for Quality Growth นั้น ซ่ึงไดมีผูใหความคิดเห็นและสอบถามวา มหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงอยูใน

กลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) มหาวิทยาลัยกําลังตอบโจทยผิดหรือไม 

เหมือนมหาวิทยาลัยมาทําดานสังคมและความยั่งยืน ไมไดเปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางองคความรูและนวัตกรรม 

ซ่ึงอาจจะทําใหเราพลาดกลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) หรือไม 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไดใหความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความโดดเดน

เรื่อง Global & Frontier แตเปน Global & Frontier  ท่ีชวยเหลือกับคนท่ีดอยโอกาส เชน ไกพ้ืนเมือง พยาธิใบไมในตับ 

ซ่ึงจะมีหลาย ๆ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไมวาจะเปนโครงการหรืองานวิจัยท่ีสงเสริมกันและจะสนับสนุน

ชวยเหลือกับคนท่ีดอยโอกาส จึงทําใหเปนท่ีมาของ Social Devotion ไมวาจะเปนโครงการหรืองานวิจัยก็จะถูก

สงเสริมในดานนี้ ในตอนท่ีหารือรวมกับกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรก็จะมีอีกสวนหนึ่งท่ีเสริมได 

โดยไดพิจารณาวาโครงการจํานวนมากแลวงานวิจัยท่ีสามารถเสริมรวมกันได และเม่ือพิจารณาการจัดอันดับ

แลวพบวามหาวิทยาลัยมีโครงการจํานวนมากแตบางโครงการยังขาดงานวิจัยท่ีจะไปเสริมโครงการเหลานั้น 

เพราะฉะนั้นหากเปนทางกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีสามารถเสริมในเรื่อง Frontier Research 

ก็คูกับ SDG ได โดยใหเพ่ิมงานวิจัยเชิงลึกในกลุมโครงการท่ีทําเพ่ือชวยเหลือสังคม 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดใหความคิดเห็นวา Times Higher Education (THE) 

ก็ตระหนักในเรื่องดังกลาว จากการทําการจัดอันดับก็จะไปเรื่องวิจัยมาก จึงไดมีความพยายามนําเรื่อง Sustainable 

Development Goals (SDGs) มาเชื่องโยงเพ่ือใหเห็นวาจริง ๆ แลว การท่ีทําวิจัยก็เพ่ือผลประโยชนของ 

Mankind ในเรื่องของแตละ 17 SDG ก็นาจะเปนสิ่งที่สะทอนถึงความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในความเปน Frontier Research แตมหาวิทยาลัยไมไดขับเคลื่อนไปดานนั้นอยางเดียวแตยังเปนมหาวิทยาลัย

ท่ีเกิดข้ึนมาบนรากฐานของการท่ีจะพัฒนาสิ่งเหลานี้ใหมีความยั่งยืน เพราะฉะนั้นจึงตอบไดวาเปนมุมมอง

ท่ีมหาวิทยาลัยพยายามเชื่อมโยงความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยมิไดใหผลประโยชนในคนกลุมใดกลุมหนึ่ง คนดอยโอกาส

ก็ไดผลประโยชนภายใตเปาหมายการพัฒนาสหประชาชาต ิ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดใหความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยขอนแกนมีปณิธานชัดเจน

ในเรื่องการอุทิศตนเพ่ือสังคมเปนหลักสําคัญในการบริหารงาน เพียงแตวาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศ

ในระดับสากลก็ตองมีงานวิจัยซ่ึงเปนพันธกิจ 1 ใน 3 ของการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ก็ตองสรางความเปนเลิศ 

เปน Global & Frontier เพียงแตวาจะทําอยางไรท่ีจะบูรณาการผลลัพธของการวิจัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจะ
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กลับมาสู Real Sector อยางแทจริงในการพัฒนาสังคมไดอยางยั่งยืน เพราะฉะนั้นจึงเห็นวาสามารถไปดวยกันได

และมีความสอดคลองกัน เพราะการวิจัยก็ตองตอบโจทยวาทําเพ่ือใครซ่ึงสุดทายก็เพ่ือสังคมเพ่ือใหมีความยั่งยืน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยตองมองใหเปนเรื่องเดียวกัน

เพ่ือการท่ีจะตองชวยเหลือสังคมจะตองมีความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม จึงจะสามารถชวยเหลือสังคม

และพัฒนาอยางยั่งยืนได ดังนั้น จึงตองมองใหมีความเชื่อมโยงกันและมอง 3 เรื่องนี้ใหเปนเรื่องเดียวกันแลวทํา

ในสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

มต ิที่ประชุมรับทราบ และขอใหฝายเลขาฯ บรรจุเรื่องนี้เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมทุกครั้ง 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 ขอขยายจํานวนนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย คณะวิศวกรรมศาสตร มีความประสงค

จะขอขยายจํานวนนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 คน คือ 

ศาสตราจารยธเนศ เสถียรนาม สังกัดสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงปจจุบันมีนักศึกษาในการควบคุม

วิทยานิพนธ จํานวน 10 คนแลว โดยแยกออกเปน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 7 คน และนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีสนใจทําวิจัยทางดานวิศวกรรมขนสงเปนจํานวนมาก 

และติดตอขอใหรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จึงมีความประสงคขอขยายจํานวนนักศึกษาในการควบคุม

วิทยานิพนธเปนจํานวน 15 คน ท้ังนี้ ตามขอ 6.1.3 แหงประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

185/2561) ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

ไดกําหนดไววา อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงศาสตราจารย

และมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แตท้ังนี้

ตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คน ใหขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี นั้น ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงขอขยายจํานวนนักศึกษาของ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และผานความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 

เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดสอบถามวา กรณีท่ีสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบแลวนั้น

จะตองเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือไม และจะขออนุมัติ

หลักการหากมีกรณีดังกลาวและสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว เพื่อความรวดเร็วจะขอเสนอ

สภามหาวิทยาลัยในข้ันตอนตอไปโดยตรงไดหรือไม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

ประธานกรรมการ ไดขอใหตรวจสอบวา กรณีท่ีผานสภาวิชาการแลวจะตองเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอีกหรือไม เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอาจใหมอบอํานาจแกสภาวิชาการแลว  

กรรมการและเลขานุการ ไดตอบขอซักถามวา จะตองพิจารณาตรวจสอบประกาศท่ี

เก่ียวของกอน ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจจะไปปรับข้ันตอนเพ่ือใหมีความกระชับมากข้ึน โดยใหเสนอแคสภาวิชาการ 

แตถาหากมีความจําเปนหรือมีเกณฑใดท่ีตองเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เชน เกณฑจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หากเปนกรณีเชนนี้ท่ีประชุมอาจใหความเห็นชอบในหลักการไวเลยก็ได

วาถาไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลวก็ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยได โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง ดังนั้น ขออนุญาตวาไปดําเนินการพิจารณาทบทวนในภาพรวมวากรณีแบบนี้

ใหมีข้ันตอนท่ีกระชับและสะดวกข้ึน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การขอขยายจํานวนนักศึกษา

ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ตามที่เสนอ และอนุมัติหลักการในกรณีดังกลาว 

หากสภาวิชาการไดใหความเหน็ชอบแลว ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

4.2 ขอแตงตั้งกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี 4121/2562 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ นั้น 

เนื่องจากกรรมการประเภทรองอธิการบดีไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหนง และกรรมการประเภทคณบดี และ

กรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิ ไดหมดวาระการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น เพ่ือให

ไดมาซ่ึงกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยตามขอ 5 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดกําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดี    เปนกรรมการ 

(3) คณบดี     เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน  เปนกรรมการ 

(5) ผูอํานวยการ     เปนกรรมการและเลขานุการ 

จํานวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยกําหนดและเลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละสํานัก 

ใหกรรมการตาม (3) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับ

แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ในการนี้ เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ ประเภทรองอธิการบดี 

ประเภทคณบดี และประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 5 (2) (3) และ (4) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก พ.ศ. 2558 

สํานักบริการวิชาการ จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ ตามขอ 5 (2) (3) และ (4) เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

1. ประเภทรองอธิการบดี ตามขอ 5 (2) จํานวน 2 คน ไดแก 

1.1 รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 
1.2 รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ 

2. ประเภทคณบดี ตามขอ 5 (3) จํานวน 3 คน ไดแก 

2.1 คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
2.2 คณบดีคณะเทคโนโลยี 
2.3 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

3. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 5 (4) จํานวน 5 คน ไดแก 
3.1 รองศาสตราจารยอํานวย คําตื้อ 
3.2 รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท 

3.3 รองศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ 
3.4 ผูชวยศาสตราจารยภัทรวุฒ ิวัฒนศัพท 
3.5 นายชาญณรงค บุริสตระกูล เปนกรรมการ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขอแตงตั้งกรรมการประจําสํานัก

บริการวิชาการ 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิห็นชอบรายชื่อกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ 
เพื่อรวมเปนคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ ตามที่เสนอ ดังนี้  

1. ประเภทรองอธิการบด ีตามขอ 5 (2) จํานวน 2 คน ไดแก 

1.1 รองอธกิารบดฝีายการศึกษาและบริการวชิาการ 
1.2 รองอธกิารบดฝีายการตางประเทศ 

2. ประเภทคณบด ีตามขอ 5 (3) จาํนวน 3 คน ไดแก 

2.1 คณบดคีณะเกษตรศาสตร 
2.2 คณบดคีณะเทคโนโลย ี
2.3 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิและการบญัช ี

3. ประเภทผูทรงคณุวฒุ ิตามขอ 5 (4) จาํนวน 5 คน ไดแก 
3.1 รองศาสตราจารยอาํนวย คําตือ้ 
3.2 รองศาสตราจารยรงัสรรค เนยีมสนทิ 

3.3 รองศาสตราจารยวนดิา แกนอากาศ 
3.4 ผูชวยศาสตราจารยภทัรวฒุ ิวฒันศพัท 
3.5 นายชาญณรงค บุรสิตระกลู เปนกรรมการ 

 
4.3 ขอแตงตั้งกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ประเภทหัวหนาสวนงาน 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. 2564 โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 
9 เมษายน 2564 นั้น ตามขอ 10 แหงขอบังคับฉบับดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ
แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

(1) อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 

(3) หัวหนาสวนงาน จํานวน 3 คน   เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั จํานวน 2 - 3 คน เปนกรรมการ 

(5) ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 - 2 คน เปนกรรมการ 

(6) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการตามความเหมาะสม 

กรรมการตาม (3) ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาเลือก 

กรรมการตาม (4) (5) ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหกรรมการตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับ

แตงตั้งใหมอีกได 

ในการนี้ เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ประเภทหัวหนาสวนงาน ตามขอ 10 (3) 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. 2564 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ประเภทหัวหนาสวนงาน ตามขอ 10 (3)  จํานวน 3 คน เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขอแตงต้ังกรรมการนโยบาย

วิสาหกิจ ประเภทหัวหนาสวนงาน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อกรรมการนโยบายวิสาหกิจ 

ประเภทหัวหนาสวนงาน ตามขอ 10 (3) จํานวน 3 คน ตามที่เสนอ ดังนี้  

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร 

2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

 

4.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง นโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนอัตราคาเสื่อมราคาและอัตราคาตัดจําหนาย 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา นโยบายบัญชีจะมีความครอบคลุม 4 - 5 ดาน

ไมวาจะเปนนโยบายท่ัวไป นโยบายดานการบันทึกรายได คาใชจาย ดานทุน ดานสินทรัพย ซ่ึงหากดําเนินการ

นโยบายภาพรวมท้ังหมดจะใชเวลาจํานวนมาก จึงไดดําเนินการบางสวนท่ีมีความสําคัญกอน จึงไดกําหนด

นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนอัตรา

คาเสื่อมราคาและอัตราคาตัดจําหนาย เพ่ือใหมีหลักเกณฑการกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร 

อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน อัตราคาเสื่อมราคาและอัตราคาตัดจําหนาย ใหสวนงานและหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติอยางตรงกัน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
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หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 หมวด 4 มาตรา 48 กําหนดให 

มหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกกตอง แยกตามสวนงานของมหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการ

แยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปน

ท่ีมาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา และใหเปนตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รับรองท่ัวไป นั้น ดังนั้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลักเกณฑการกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับรายการท่ีดิน 

อาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน อัตราคาเสื่อมราคาและอัตราคาตัดจําหนาย ใหสวนงานและหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ โดยใชหลักเกณฑพ้ืนฐานจากหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และฉบับท่ี 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน  

วตัถปุระสงคของนโยบายการบัญช ี

1. เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

อัตราคาเสื่อมราคาและอัตราคาตัดจําหนาย ใหสวนงานและหนวยงานของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 

2. เปนแนวทางใหกองตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยและผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย

ใชในการตรวจสอบรายงานทางการเงินและกระบวนการในการจัดทําบัญชีมหาวิทยาลัย 

3. ชวยใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลท่ีแสดงใน

รายงานทางการเงินและสามารถนํารายงานทางการเงินมาวิเคราะหเพ่ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอไป 

ขอบเขตของการถือปฏิบัต ิ

1. นโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และ

สินทรัพยไมมีตัวตน อัตราคาเสื่อมราคาและอัตราคาตัดจําหนาย โดยรายการหรือการดําเนินการท่ีไดเกิดข้ึนกอน

ประกาศใชนโยบายการบัญชีฉบับนี้ ใหถือวาใชไดโดยไมขัดแยงกับนโยบายการบัญชีฉบับนี้ 

2. นโยบายการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีกําหนดนี้ จะมีการทบทวนและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของของ

มหาวิทยาลัย 

3. สวนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร สวนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

ท่ีไดมากอนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหมีมูลคาคงเหลือและคํานวณคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนายตาม

หลักเกณฑเดิมตลอดอายุการใชงาน 

คํานิยามศัพท 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีมหาวิทยาลัยมีไวเพ่ือประโยชน

ในการดําเนินงาน หรือใหบริการ เพ่ือใหเชา หรือใชในการบริหารงาน โดยมหาวิทยาลัยคาดจะใชประโยชน

มากกวาหนึ่งรอบ 

สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมมีลักษณะทางกายภาพและไมเปนตัวเงิน

ท่ีสามารถระบุได เชน คาลิขสิทธิ์ โปรแกรมสําเร็จรูป สิทธิบัตร สัมปทาน ใบอนุญาต สิทธิตามกฎหมาย สิทธิตาม

สัญญา ทรัพยสินทาง ปญญา และโปรแกรมท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเองหรือจาง ผูพัฒนาจากภายนอก เปนตน 
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สาระสําคัญ 

ท่ีดิน อาคาร และ อุปกรณ เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับรายการท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ โดยเฉพาะในประเด็นหลักทางการบัญชี คือ กําหนดประเภท การรับรูรายการ การวัดมูลคา 

การคิดคาเสื่อมราคา กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตัดรายการ แนวทางการแกปญหาการรับรูทางบัญชีของ

สินทรัพย 

สินทรัพยไมมีตัวตน เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับสินทรัพย ไมมีตัวตน 

โดยเฉพาะในประเด็นหลักทางการบัญชี คือ กําหนดประเภท การรับรูรายการ การวัดมูลคา อายุการใชประโยชน 

การคิดคาเสื่อมราคา การเลิกใชและการจําหนาย 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา เอกสารนโยบายการบัญชีหนา 2 ขอ 2.3 ไมมีคําวา 

“ท่ีดิน” มีแตคําวาสวนปรับปรุงท่ีดิน แสดงวากอนท่ีประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช มหาวิทยาลัยจะไมมีท่ีดิน

ใชหรือไม รวมถึงการใหใชหลักเกณฑเดิมสามารถระบุไวในนโยบายการบัญชีซ่ึงถือวาเปนเอกสารแนบทายรางประกาศ

สามารถระบุไวในนโยบายการบัญชไีดเลยใชหรือไม 

2. ในเอกสารนโยบายการบัญชีหนา 24 ตารางท่ี 3 อัตราคาตัดจําหนาย ประเภท

สินทรัพยไมมีตัวตน กรณีอายุการใชงานของสิทธิบัตรท่ีกําหนดไวในตารางนั้นสามารถระบุขอความใหเหมือนอายุ

การใชงานของลิขสิทธิ์ไดหรือไม เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง ไดใหขอมูลเพ่ิมเติม

ตอท่ีประชุมวา ขอมูลในตารางท่ี 3 ในเรื่องของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ไดอางอิงมาจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา สิทธิบัตรการประดิษฐ 

มีอายุ 20 ป สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ มีอายุ 10 ป และท่ียังมิไดระบุไวในตารางคือ อนุสิทธิบัตร มีอายุ 6 ป 

และตอได 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ป 

ประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ตรวจสอบประเด็นดังกลาววามีขอมูลตรงกันหรือไมอยางไร 

3. ชื่อประกาศควรมีคําเชื่อมระหวางขอความ “นโยบายการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

กับ “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ...” 

4. ในเอกสารนโยบายการบัญชีหนา 22 และ 23 มีเลขหัวขอซํ้ากัน หนา 27 ขอ 9 – 10 ระบุ

ลําดับเลขไมถูกตอง และหนา 30 ขอ 23.4 ใหแกไขเปน สิทธิการเชา ดังนั้น ในเอกสารนโยบายการบัญชีขอให

ตรวจสอบการจัดลําดับตัวเลขใหถูกตองดวย 

5. ดวยท่ีดินของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีท้ังท่ีอยูในจังหวัดขอนแกน และนอกจังหวัด

ขอนแกน เชน จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย ซ่ึงเปนท่ีดินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการบริจาคนั้น มหาวิทยาลัยจะใช

ประกาศฉบับเดียวกันหรือไม 

6. กรณีท่ีดินท่ีมหาวิทยาลัยไดบริจาค หรือท่ีดินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการบรจิาค จะ

มีการใชประกาศอยางไร 
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7. กรณีโครงสรางอาคารตาง ๆ ยังไมปรากฏ ขอใหมีการสํารวจวามีอะไรบางเพ่ือให

มีความชัดเจนยิ่งข้ึน 

8. นิยามศัพทมีแหลงอางอิงมาจากท่ีใดบาง ขอใหตรวจสอบความถูกตองและจัดลําดับ

เปนหมวดหมูดวย 

9. การคิดคาเสื่อมราคาจะใชวิธีเสนตรงเปนวิธีการเดียวในการคิดคาเสื่อมราคาใชหรือไม 

10. มีขอสังเกตวา ตามกฎหมายเม่ือกลาวถึงนโยบายการบัญชีจะบรรจุในเรื่องของ

หลักการ และนโยบายการบัญชีวาจะใชหลักการอยางไร เชน บัญชีคู บัญชีรายไตรมาส เปนตน สวนในเรื่อง

ของความครอบคลุมนั้นนโยบายการบัญชีจะมีความครอบคลุมในหลาย ๆ ดาน เชน สินทรัพย ทุน รายได แต

กรณีท่ีประกาศอาจจะเปนเรื่องเฉพาะสินทรัพยซ่ึงจะมีประเด็นท่ีสําคัญในนโยบายการบัญชียุคปจจุบันคือ

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินภาระผูกพัน รวมถึงคาใชจายโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นหนี้สงสัยจะศูนย และ

หนี้ ศูนย ซ่ึงจะมีผลตอการประเมินงานของคณะหรือมหาวิทยาลัยอาจจะเกิดหนี้ ศูนยหรือหนี้สงสัยจะศูนย

หลักเกณฑและวิธีการเดินหนาตอไดตามกฎหมาย 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา เม่ือประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชแลวจะเปน

วาระสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยจะเชื่อมโยงไปถึงการแกไขปญหาระบบผังบัญชีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

และจะตองมีการดําเนินการ ดังนี ้

1. กองคลังจะตองทําผังบัญชีสินทรัพยท่ีไดมาตรฐานสากล 

2. ผังบัญชีสินทรัพยจะตองแบงเปน 2 ระดับ คือระดับสวนกลางมหาวิทยาลัย และ

ระดับสวนงาน 

3. ใหหัวหนาสวนงานมอบหมายใหรองหัวหนาสวนงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือ

รับผิดชอบในการใหขอมูล ตรวจสอบ สํารวจสินทรัพยของสวนงาน ตลอดจนยายขอมูลท่ีมีอยูเขาตามผังใหม 

และตอไปจะตองมีการคิดคาเสื่อมราคาทุกป 

4. ขอมูลท้ังหมดจะตองมีความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและสวนงาน ซ่ึงจะตอง

มีการเตรียมการตาง ๆ และมีการอบรมใหความรูแกผูท่ีรับผิดชอบตอไป 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิหน็ชอบหลกัการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน 

เรื่อง นโยบายการบญัช ีมหาวทิยาลยัขอนแกนที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ และสนิทรพัยไมมีตวัตนอัตราคาเสื่อมราคา

และอัตราคาตดัจาํหนาย และมอบหมายใหรองอธกิารบดฝีายบรหิารและกองคลงัรับขอสังเกต ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขกอนดําเนินการตอไป 

 

4.5 (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนยีมการศกึษาตลอดชวีติ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน (ฉบบัที ่2) 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2562 

และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1202/2563) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน แลวนั้น เพ่ือใหการจัดสรรคาธรรมเนียมรายรับท่ีไดจากการจัดการศึกษาเปนไปดวย

ความเรียบรอยและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในการนี้ สํานกับริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ

แนวทางเปน 2 ประกาศ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

ประกาศฉบับที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2) 
โดยเปนการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1202 /2563) เรื่อง 

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ท้ังนี้ หากเห็นชอบประกาศฉบับท่ี 1 (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) จะตองเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามขอ 14.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดกําหนดไววา หลักเกณฑและ

อัตราการจัดเก็บเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยเปนการ (ราง) ประกาศฉบับใหม ท้ังนี้ หากเห็นชอบประกาศฉบับท่ี 2 (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จะตองเสนอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป เนื่องจากขอ 30 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา 
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกเงินในแตละประเภทใหเปนไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ  
ท้ัง 2 ประกาศมีสาระสําคัญโดยสรุปประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ประกาศนี้มีผลใชบังคับสําหรับการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูเรียน

ท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป 
2. หลักเกณฑการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม เปนการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

เปน 2 สวน คือ จัดสรรเงินคาธรรมเนียมใหมหาวิทยาลัย จัดสรรเงินคาธรรมเนียมใหสวนงานท่ีรับผิดชอบวิชา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนท่ี 1 ใหจัดสรรเงินคาธรรมเนียมใหมหาวิทยาลัยโดยแบงเปนสองสวน ดังนี้ 
(1) จัดสรรในอัตรารอยละ 10 เพ่ือเปนคาใชจายสวนกลางของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุน

การดําเนินงาน เชน บริการดานหองสมุด ระบบสารสนเทศดจิิทัล ระบบทะเบียนเรียนและคลงัหนวยกิต 
(2) จัดสรรในอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
สวนท่ี 2 ใหจัดสรรเงินคาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจากสวนท่ี 1 ใหสวนงานท่ีรับผิดชอบวิชา 

3. สวนงานจัดสรรรายรับเพ่ือเปนเงินสมทบและสํารองสมทบงบประมาณเงินรายได 
(ขอ 5 ในรางประกาศ) อางอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1836/2551) 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออก

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2562 แลวนั้น 
ขอ 8 แหงระเบียบฉบับดังกลาวไดกําหนดไววา คาธรรมเนียมและคาใชจายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1202 /2563) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน แตยังมิไดกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม ในการนี้ จึงขอเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมเปนฉบับท่ี 2 เรื่อง การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ในการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาใหมหาวิทยาลัยควรรวมเปนสวนเดียว 

โดยไมตองแยกเปน 2 สวน แตใหครอบคลุมรายการท่ีตองสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายสวนกลางของมหาวิทยาลัย

และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท้ังหมด และอัตราในการจัดสรรควรกําหนดเพียงรอยละ 10 เนื่องจาก

รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิตท่ีสวนงานจะไดรับอาจไมไดมีรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา

มากนัก ซ่ึงควรใหสวนงานไดมีรายไดเพ่ือนําไปบริหารจัดการไดมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ใหรวมขอ 5.1 (1) และ (2) 

เปนขอเดียวกัน และใหกําหนดการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาใหมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ 10 

2. การกําหนดอัตราการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาใหมหาวิทยาลัยเพ่ือเปน

คาใชจายสวนกลางของมหาวิทยาลัยและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น ในการดําเนินการตาง ๆ ตองไม

ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในลักษณะของรูปแบบคุณภาพหรือปริมาณการใหบริการตาง ๆ ควรมีรูปแบบ

มาตรฐานเดียวกันและไมควรมีอางอิงวากลุมไหนใชมากหรือนอยกวากัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบ

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือมิใหเกิดปญหาหรือการเรียกรองตาง ๆ ตามมาได 

3. ควรเพ่ิมขอความตอไปนี้ไวเปนขอ 5.2 (4) คาธรรมเนียมสวนท่ีเหลือจากการ

จัดสรรตามขอ 5.2 (1) (2) และ (3) ใหจัดสรรใหสวนงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอแกไขขอความในรางประกาศ ขอ 5.2 

จากเดิม “ใหสวนงานจัดสรร...” เปน “ใหสวนงานไดรับจัดสรร...” 

4. หากรางประกาศมิไดมีผลบังคับใชกับ 4 สวนงานท่ีเปนหนวยงานในกํากับเดิม ควรระบุ

ยกเวนการบังคับใชสําหรับสวนงานท่ีเปนหนวยงานในกํากับเดิมไวในประกาศดวย ซ่ึงหากไมระบุไวใหชัดเจน

หาก 4 สวนงานท่ีเปนหนวยงานในกํากับเดิมมีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สวนงานก็จะตอง

ดําเนินการตามระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของ ดังนั้น เพ่ือมิใหเกิดความสับสนในทางปฏิบัติควรระบุให 4 สวนงาน

ท่ีเปนหนวยงานในกํากับเดิม ใหมีการจัดสรรตามประกาศเดิม ไวในขอ 5.2 วรรคทายดวย 

5. ตั้งขอสังเกตวา ดวยมหาวิทยาลัยมีทิศทางรวม 4 สวนงานท่ีเปนหนวยงานในกํากับเดิม 

เปนสวนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 เพ่ือใหเขามาสูระบบเดียวกันเหมือนสวนงาน

อ่ืน ๆ ดังนั้น จึงไมควรยกเวนการใชประกาศนี้กับสวนงานดังกลาว  

6. ขอ 5.2 ควรใหกองคลังเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ท้ังนี้ การจัดสรร

คาธรรมเนียม นั้น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไมไดเปนผูรับผิดชอบในการจัดสรรหรือใหสวนงานเปน

ผูรับผิดชอบ เนื่องจากมีรายละเอียดคอนขางมาก ซ่ึงจะแตกตางจากระดับปริญญาตรีในระบบปกติ แตหาก

สวนงานมีความประสงคใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการดําเนินการ ขอใหสวนงานสงขอมูลรายละเอียดให

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการดวย  

7. รางประกาศฉบับนี้จะเปนการสรางผลกระทบอยางมากในเชิงผลลัพธ ในเชิงเปาหมาย

ทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จึงเห็นวาในการพิจารณาจะตองพิจารณาท้ังเปาหมาย หลักการ และวิธีการ

ซ่ึงประกาศฉบับนี้เปนวิธีการ แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในทางกฎหมายควรพิจารณาในเรื่องของเปาหมายวาการจัด

การศึกษาตลอดชีวิตกับวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือ

สอดคลองกับวัตถุประสงคตามกฎหมายหรือไม เพราะฉะนั้นในหลักการของกฎหมายมีความประสงคใหมีการ
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สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นประกาศหรือหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจะ

ขับเคลื่อนควรจะเปนหลักเกณฑในเชิงการสราง Intensive เพ่ือท่ีจะทําใหเกิดการบรรลุตามยุทธศาสตรได 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาวิธีการจัดสรรรายไดเห็นวาการจัดสรรรายไดจะทําอยางไรท่ีจะใหเห็นวาเปนการจัดสรรท่ี 

Intensive ท่ีจะทําใหสวนงานสามารถขับเคลื่อนในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตได ดังนั้น เปาหมาย

หลักการ และวิธีการควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

8. มีขอสังเกตวา กองทุนตามขอ 5.2 (ข) (ค) ในปจจุบันไมใชชื่อกองทุนแบบนี้แลว 

อีกท้ัง (ก) สวนงานก็สมทบใหมหาวิทยาลัยแลว ดังนั้น อาจมีการพิจารณาใหสมทบเขากองทุนเฉพาะในสวน (ก) 

และสวนท่ีเหลือก็สมทบเขากองทุนของสวนงาน  

9. การขอใชเงินกองทุนตามขอ 5.2 (ค) ขอใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให

สวนงานและใหสวนงานสามารถใชงบประมาณดังกลาวไดโดยไมตองเสนอโครงการขอใชงบประมาณดังกลาว

มาท่ีมหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยขอความในขอ 3 ของ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2) เปนเรื่อง

เก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงจะตองเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามขอ 14.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ดังนั้น จึงขอตัดขอความ

ในขอ 3 ออก 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การกําหนดหลักเกณฑการจัดสรร

เงินคาธรรมเนยีม และขอใหผูอาํนวยการสํานกับริหารและพัฒนาวิชาการรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม

ไปพิจารณาดําเนินการปรับแกไขและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

4.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน เรื่อง คาใชจายสําหรับการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีไดมีการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบกับขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหคาธรรมเนียมและคาใชจายใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จึงไดจัดทําประกาศคาใชจายเสนอตอคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ

เพ่ือใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ จึงไดสอบถามถึงเกณฑกลางของ

มหาวิทยาลัยเปนอยางไร ซ่ึงผูท่ีเก่ียวของจึงเห็นวาควรออกเปนเกณฑกลางของมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานักบริการและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการกําหนด

คาใชจายเปนไปตามขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

พ.ศ. 2562 และเพ่ือใหการกําหนดคาใชจายเปนเกณฑกลางเพ่ือใหสวนงานปฏิบัติใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิต นั้น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกนเรื่อง คาใชจายสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสรุป

สาระสําคัญ ดังนี้ 
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ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

1. คาใชจายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหสวนงานใชจายไดตามท่ีไดรับจัดสรร 

โดยมีรายการและอัตราคาใชจายตามท่ีกําหนดตามบัญชีแนบทายประกาศ โดยแบงคาใชจายเปนประเภท ดังนี้ 

(1) คาใชจายในการพัฒนาและบริหารจัดการการศึกษาตลอดชีวิต 

(2) คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูในแตละ

รอบเวลาท่ีสวนงานกําหนด ประกอบดวย คาตอบแทนผูสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

คาตอบแทนหนวยงาน เจาหนาท่ีหรือกรรมการท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ใหจายไดในวงเงินไมเกินรอยละ 40 ของ

รายรับคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร ถามีความจําเปนตองใชจายเกินใหขออนุมัติตออธิการบดี 

(3) คาใชจายในการดําเนินการคัดเลือกผูเรียน ใหจายไดจากคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 

2. การกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหออกเปนประกาศ

ของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

การคลังและพัสดุ ท้ังนี้ ตองไมเกินอัตราหรือวงเงินท่ีกําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ชื่อหัวเรื่องประกาศกับชื่อประกาศในขอ 1 ไมตรงกัน ขอใหแกไขใหถูกตองดวย 

2. คาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู ไดกําหนด

คาใชจายแบบเหมาจายในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของคาธรรมเนียมท่ีไดรับการจัดสรร นั้น ขอใหพิจารณาดวย

ความรอบคอบวาจะเปนรอยละ 40 ของคาธรรมเนียมท่ีไดรับการจัดสรร หรือ รอยละ 40 ของคาลงทะเบียน 

3. ขอ 5 ในรางประกาศ ใหแกไขคําวา “คณบดี” เปน “หัวหนาสวนงาน” 

4. ขอความบรรทัดสุดทายของรางประกาศ “ประกาศนี้เริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2563” 

ซํ้ากับขอ 2 

5. ในบัญชีแนบทายรางประกาศขอใหตรวจสอบคําวา “ตอวิชา” วาเปนคําวา “ตอรายวิชา”

หรือไม เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบท่ีเก่ียวของ 

6. ขอ 3 (2) การกําหนดวงเงินไมเกินรอยละ 40 ของรายรับคาธรรมเนียมการศึกษา

ท่ีไดรับการจัดสรร นั้น อาจเปนจํานวนท่ีต่ําเกินไป เนื่องจากรวมคาใชจายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคาตอบแทนผูสอน 

ดังนั้น ใหปรับวงเงินจากเดิมไมเกินรอยละ 40  เปนไมเกินรอยละ 50 ของรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดรับ

การจัดสรร และใหตัดคําวา “คาตอบแทนหนวยงาน” ออกดวย 

7. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดอัตราการเบิกจายเก่ียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตร

ตามกระบวนทัศนใหม (New Paradigm Curriculum) 

8. รางประกาศฉบับนี้อาจจะไมคอย Practical และอาจจะมีปญหาในการนําไปใช 

เนื่องจากหากมีการเทียบเคียงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนไดท้ังหลักสูตรแบบ Non-Degree และการจัดแบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตร ดังนั้น ควรจะมีการเทียบเคียงกับประกาศท่ีเก่ียวของกับการจัดฝกอบรมท่ีเปน Non-Degree 

ซ่ึงหากไมเทียบเคียงแลวมีประกาศฉบับนี้ซ่ึงมีคาตอบแทนท่ีสูงกวาประกาศท่ีเก่ียวของกับการจัดฝกอบรม

ท่ีเปน Non-Degree นั้น อาจจะทําใหมาใชประกาศนี้เพ่ือใหเบิกจายคาตอบแทนไดมากกวาและอาจทําให

หลักสูตรท่ีเปน Non-Degree นั้นถูกกลืนหายไป 
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9. การกําหนดวงเงินไมเกินรอยละ 40 ของรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดรับการจัดสรร 

ในขอ 3 (2) นั้น ขอใหพิจารณาคํานวณตนทุนตาง ๆ ดวยความละเอียดและรอบคอบดวย ซ่ึงอาจจะเกิดปญหา

ในระยะยาวได อีกท้ัง การกําหนดเพดานวงเงินโดยท่ีไมมีรายละเอียดตาง ๆ ไว อาจทําใหเกิดปญหาในอนาคต

วาในรายละเอียดตาง ๆ ควรเปนในรูปแบบใด 

10. ในบัญชีแนบทายรางประกาศควรกําหนดลักษณะคาใชจายใหสอดคลองกับ

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเปนรายวิชา ชุดวิชา และหลักสูตร 

11. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราคาเทียบโอนหนวยกิต

เพ่ือใชสําหรับการสะสมหนวยกิต (Credit Bank)  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ เห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาใชจายสําหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอให

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการปรับแกไขและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 แนวปฏบิัตเิกี่ยวกบัการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุม ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนดใหสถาบันการศึกษาสงหลักสูตรให อว. รับทราบดวยระบบ

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) นั้น บัดนี้ มีหนังสือ

ดวนท่ีสุดจาก อว. ตามหนังสือ อว. ท่ี0224.2/ว 372 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา

ความสอดคลองของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

จึงขอเสนอขอมูลสรุปสถานการณรับทราบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณาเรงรัดติดตาม

ในสวนท่ีแตละสวนงานเก่ียวของอยางเรงดวนและเครงครัด ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม ท้ังนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดสงหนังสือแจงเวียนเรื่องดังกลาวไปยังสวนงานเรียบรอยแลว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดสอบถามวา หลักสูตรท่ีรอการตรวจสอบจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเปนหลักสูตรท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

หากยังไมมีการรับทราบหลักสูตรของสป.อว. และยังไมไดไปท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ) ถาเปน

หลายหลักสูตรถาไมไปปรากฎท่ี กพ. นักศึกษาจะไมสามารถสมัครงานได คณะสามารถดําเนินการอยางไรไดบาง 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดตอบคําถามวา หลักสูตรสวนใหญท่ี

รอการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดมีการประสานเปนระยะ และหลักสูตร

ท่ียังไมบันทึกขอมูลตามท่ีแจงนั้น สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดมีการประสานคณะและหลักสูตรเพ่ือท่ีจะ

เรงรัดและดําเนินการใหทันตอไป 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 9/2564 ในวันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 10/2564 ในวันจันทรที่ 28 มถิุนายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ   

- ไมม ี– 

 

เลิกประชมุเวลา 12.40 นาฬกิา 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   
ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน มูลศรี   
นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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