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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่15/2564 

เมือ่วนัจันทรที ่13 กันยายน 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. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

6. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

7. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

8. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

9. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

10. ศ.สมปอง คลายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

11. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

12. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

13. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

14. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

15. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

16. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

17. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

19. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

20. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

22. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

25. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

29. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

30. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

31. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

32. ผศ.นิคม ถนอมเสียง  รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ   กรรมกา 

แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร     

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 

40. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

41. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

- ไมมี - 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

2. น.ส.ชลธิชา บวัชุม  หัวหนางานบัญชี กองคลัง (เฉพาะระเบียบวาระท่ี 3.1) 

 

2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

3. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 09.15 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 ผลการสรรหาคณบดคีณะวทิยาศาสตร และคณบดีคณะเทคโนโลย ี

ประธานกรรมการ ไดแจงผลการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร และคณบดีคณะเทคโนโลยี

ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2564 ไดมีมติแตงตั้งให

บุคคลดังตอไปนี้ดํารงตําแหนง ดังนี้ 

1. ศาสตราจารยสมปอง คลายหนองสรวง พนกังานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนง

ศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2564 

เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 7455/2564 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564  เรื่อง แตงตั้งคณบดี

คณะวิทยาศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารยอารยา เชาวเรืองฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะเทคโนโลยี ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยี ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2564 

เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 7456/2564 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564  เรื่อง แตงตั้งคณบดี

คณะเทคโนโลยี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบและปรบมอืแสดงความยนิด ี

 

1.2 เรื่องที่นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที ่

1 กนัยายน 2564 และมติทีย่งัไมไดรับการรบัรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2564 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่14/2564 

เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหเพิ่ม ผศ.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ 
เปนผูเขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

และหลงัจากแกไขแลว ทีป่ระชมุมมีติรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

3.1 - (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร 

- (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง แนวทางการบนัทึกบัญชเีกีย่วกับลูกหนี ้

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ไดพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่อง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ 

และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการ

บันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้  โดยท่ีประชุมไดมีมติมอบหมายใหผู อํานวยการกองคลังรับขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกนอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป นั้น บัดนี้ ฝายบริหาร ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รางประกาศ ฯ ครอบคลุมสินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยเฉพาะท่ี

เก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร ใชหรือไม และครอบคลุมสินคาคงเหลือฯ ประเภทอ่ืนดวยหรือไม ดังนั้น ชื่อประกาศ ฯ 

ควรตัดขอความ “ท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร” ออก 

คําชี้แจง 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร ประกาศฉบับนี้กลาวครอบคลุมถึงเรื่อง สินคาคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการเกษตร 

โดยสินทรัพยประเภทอ่ืน ๆ  เชน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุน จะกลาวในประกาศ ฯ 

แนวปฏิบัติดานบัญชีสําหรับเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากมีรายละเอียดการจําแนกประเภท การตีราคา ณ วันปดบัญช ี

ท่ีมีความแตกตางกัน 

คงขอความ “ท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร” ไว ซ่ึงหากตัดขอความดังกลาวออก 

และใชคําวา “สินทรัพย” แทนนั้น คําวา “สินทรัพย” มีหลากหลายประเภท เชน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุน 

ลูกหนี้ หรือ เงินฝากธนาคาร เปนตน ดังนั้น ใน (ราง) ประกาศ ฯ ยังคงใชคําวา “และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับ

กิจกรรมทางเกษตร” จะแสดงให (ราง) ประกาศฉบับดังกลาว หมายความรวมถึงสินคาประเภทการเกษตรดวย 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทาง การบันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 8.3 การตั้งประมาณการผลการขาดทุนดานเครดิต  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

- มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการดาเนินการตาม ขอ 8.3 การตั้งงบประมาณ

การขาดทุนดานเครดิต อยางไร  

- การคํานวณอัตราประมาณการผลขาดทุนดานเครดิต  

- การแจงขอมูลลูกหนี้คางชาระคาธรรมเนียมการศึกษาไปยังคณะ  

- การรับรูรายไดลูกหนี้คารักษาพยาบาลตาม ขอ 8.3.2  

- อัตราประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตลูกหนี้ตาม ขอ 8.3 พิจารณาขอมูล

ตลอดปท่ีทําการศึกษา คํานวณจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นปงบประมาณ อัตราดังกลาวจะมีการคํานวณใหม

หรือไมอยางไร  

คําชี้แจง 

1) จากการเก็บขอมูลลูกหนี้ และการรับชําระหนี้ตลอดป โดยใชขอมูลลูกหนี้คงเหลือ 

ณ วันสิ้นปงบประมาณ ป พ.ศ. 2561 – 2563 และในสวนขอมูลลูกหนี้ท่ีไมไดรับชําระหนี้ในชวงอายุตาง ๆ 

เปนขอมูลที่ศึกษาในอดีต ถือเปนสวนสูญเสีย (ยกเวนการเก็บขอมูลคารักษาพยาบาล โดยแยกตามสิทธิ 

จากการสงเบิก (รักษาจริง) และเรียกเก็บได (รับชําระหนี้) จากการเก็บขอมูล 3 ปยอนหลัง คือ ปงบประมาณ 

2561 – 2563) 

จากท่ีกลาวขางตนในการคํานวณอัตราประมาณการผลขาดทุนดานเครดิต 

โดยการนํายอดสวนสูญเสียท่ีคาดวาจะสูญเสียหารยอดลูกหนี้ท่ียังไมชําระในชวงอายุ (ยกเวนหนี้คารักษาพยาบาล

นํายอดสวนสูญเสียจากยอดสงเบิก (รักษาจริง) ในแตละสิทธิ) และนําอัตราสวนสูญเสียท่ีคํานวณได ในแตละป

มาเฉลี่ย อางถึงตามมาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน การคํานวณการดอยคาของสินทรัพยทาง

การเงิน โดยวิธีอยางงาย 

การรับรูรายไดลูกหนี้คารักษาพยาบาลรับรูตามยอดสงเบิก (รักษาจริง) 

สําหรับอัตราประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตของลูกหนี้แตละประเภทจะมี

การดําเนินการสอบทานประมาณการทุกสิ้นป หากอัตราสวนสูญเสียท่ีกําหนดไวมีความเหมาะสมแลวจะไมมี

การปรับอัตรา หากตอมาพบวา อัตราสวนสูญเสียท่ีกําหนดข้ึนไมสะทอนกับเหตุการณปจจุบัน (มีสูงไปหรือต่ําไป) 

จะมีการปรับปรุง (ราง) ประกาศ ฯ เรื่อง แนวทางบันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับอัตราขอ 8.3 

ตอไป 

ท้ังนี้ (ราง) ประกาศฉบับนี้ ไดดําเนินการปรับปรุงอัตราการตั้งงบประมาณ

การผลขาดทุนดานเครดิตใหเหมาะสมแลว 

2) การแจงขอมูลลูกหนี้คางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ในปจจุบันสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการเปนผูบริหารจัดการขอมูลดังกลาว ซ่ึงจะขอใหดําเนินการปรับวิธีปฏิบัติโดยจะดําเนินการ

แจงขอมูลลูกหนี้คางชําระคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกสวนงาน / หนวยงานอยางเปนปจจุบันตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) ประกาศ ฯ 

จํานวน 2 ฉบับ กอนจะดําเนินการตามกระบวนการท่ีเก่ียวของตอไป ดังนี ้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอซกัถาม ดงันี ้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 
วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร 

- กรณีประเภทสินคาเกษตรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนในกรณี เชน งานวิจัยไดนํา

สัตวเขามา และขายสัตวหรือชําแหละสัตวเหลานี้เม่ือสิ้นสุดการทดลองนั้น ในทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีจะตอง
ดําเนินการอยางไร 

- กรณีงานวิจัยตาง ๆ ท่ีอาจารยผูทําวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ รอยละ 90 

ในสวนบริการวิชาการนั้น ไมครอบคลุมตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ใชหรือไม 
- แตละสวนงานจะตองไปวางระบบออกแบบบัญชีของแตละสวนงานเองหรือ

ระบบของมหาวิทยาลัยท่ีอยูระหวางดําเนินการเก่ียวกับระบบ ERP จะครอบคลุมดวย ซ่ึงจะทําใหมี Inventory 

ท่ีไปทิศทางเดียวกันหรือไม 
- กรณีนักวิจัยหาทุนวิจัยเองแตมีการลงนามระดับมหาวิทยาลัย แตหากบันทึก

สินทรัพยสวนงานจะตองเปนผูบันทึกแตนักวิจัยอาจไมไดแจงขอมูลมายังสวนงานในการติดตามทรัพยสินตาง ๆ 

จะมีแนวทางดําเนินการอยางไร 
2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทาง การบันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ 

- กรณีหนวยงานวิสาหกิจสังกัดสวนงานท่ีไมสามารถติดตามทวงหนี้ได กรณีนี้

จะตองดําเนินการตามประกาศ ฯ ฉบับนี้หรือไม 
รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดตอบขอซักถาม ดังนี้ 
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร 
- กรณีประเภทสินคาเกษตรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนหรืองานวิจัย เม่ือมีของเขามา

ก็จะตองแยกประเภทวาเปนสินคาหรือวัสดุ โดย สินคา คือ สามารถนําไปขายได วัสดุ คือ ใชอยางเดียว ดังนั้น 

เม่ือมีสินคาท่ีใชสําหรับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยเขามาก็จะบันทึกเปนสินคาดานการเกษตร เม่ือสิ้นสุด
การเรียนการสอนหรืองานวิจัยแลวก็จะตองขายออกไป และตองบันทึกบัญชีเปนเดบิตทางดานรายได ซ่ึงเปน
รายไดจากการขายสินคา แลวเครดิตทางดานสินคาคงเหลือทางดานการเกษตรจํานวนก็ตองเทากันท้ัง 2 ฝง 

ทางดานบัญชี สําหรับกรณีท่ียังไมไดขายออกไปก็จะเปนสินคาคงเหลือเม่ือสิ้นปก็ตองมีการตีมูลคาของสินทรัพย
ประเภทนั้น ๆ ตามเกณฑท่ีระบุไวในประกาศ ฯ  

- หากเปนงบประมาณวิจัยท่ีใหมหาวิทยาลัยในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยก็จะตอง

บันทึกบัญชีดวย เม่ือชี้แจงรายละเอียดก็จะตองระบุใหชัดเจนวางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมานั้นนําไปใชใน
ลักษณะใดบาง เชน สินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ครุภัณฑ หรือคาใชจายตาง ๆ เม่ือสิ้นสุดงานวิจัยก็จะตอง
ดําเนินการตามเง่ือนไขของผูใหทุนวิจัยวาสินคาคงเหลือตาง ๆ เม่ือสิ้นสุดการวิจัยแลวสินคาคงเหลือเหลานี้

จะตองคืนกลับไปใหหนวยงานผูใหทุนหรือมอบใหมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรจะตองมีการบันทึกบัญชีไวดวย 
- เปนแนวทางท่ีใหทุกสวนงานไดมีการบันทึกบัญชีเหมือนกัน เนื่องจากท่ีผานมา

การบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยยังไมเปนบัญชีเกณฑคงคางอยางแทจริง จึงตองมีการประกาศนโยบายเรื่องนี้

เพ่ือใหมีรูปแบบเดียวกัน และเม่ือมีระบบ ERP แลว เรื่องของการบันทึกจัดซ้ือจัดจางสินทรัพยก็จะครอบคลุม
และแกปญหาไปในคราวเดียวกัน เนื่องจากหากบันทึกจัดซ้ือจัดจางก็จะเชื่อมโยงไปสินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ 
สินทรัพยถาวร ซ่ึงหากเชื่อมโยงกันก็จะไมจําเปนตองมีการบันทึกซํ้าซอน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

- เนื่องจากงานวิจัยแตละงานวิจัยมีเง่ือนไขท่ีแตกตางกันรูปแบบการบันทึกอาจมี

ความแตกตางกันในรายละเอียดแตหลักการตามประกาศฉบับนี้ครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ แลว เชน จะเปน

รูปแบบใด บันทึกเม่ือใด จะมีการคิดคาเสื่อมหรือไม  

- ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีนักวิจัยหาทุนวิจัยเองโดยงบประมาณมิไดผานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยก็จะไมไดมีการบันทึก แตหากงบประมาณผานมหาวิทยาลัยเม่ือมีระบบ ERP แลวก็จะมีการ

บันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ ครุภัณฑ โดยอัตโนมัติทันที 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ 

- กรณีลูกหนี้ ใหดําเนินการตามประกาศ ฯ ฉบับนี้ เนื่องจากหนวยงานวิสาหกิจ

อยูภายใตระเบียบของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น หากมีลูกหนี้ก็จะตองมีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ตามประเภทลูกหนี้ 

และหากมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็จะตองบันทึกไวตั้งแตปงบประมาณดวย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ขอใหขอมูลเก่ียวกับ

ทรัพยสิน วัสดุคงเหลือ สินคาคงเหลือจากงานวิจัย โดยจะมีประเด็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การบริหารจัดการงานวิจัย

ของประเทศ ซ่ึงจะผานกองทุนวิจัยดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) หากเปนงบประมาณท่ีไดรับ

การจัดสรรจากรัฐบาลจะระบุไวใน TOR ท่ีทํากับมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเห็นทุกประเด็นวาหากมี

สินคาคงเหลือแลวหลังจากนั้นจะเปนการตกลงกับกองทุนวาคืนไปท่ีกองทุนหรือยกใหกับมหาวิทยาลัย 

หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็จะบันทึกบัญชีตอไป 2) สําหรับกรณีงบประมาณท่ีนักวิจัยหรือมหาวิทยาลัยตอง

ทํางานรวมกับ 7 หนวยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU : Program Management Unit) เม่ือสิ้นสุด

งานวิจัย จะตองทําเรื่องขอจากกองทุนวากองทุนจะยกใหกับมหาวิทยาลัยหรือกองทุนจะนํากลับไปบริหาร

จัดการเพ่ือใหหนวยงานอ่ืนไดนําไปใชประโยชนตอไป 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา กอนท่ีจะมีการประกาศ

หากมหาวิทยาลัยสามารถท่ีจะทําความเขาใจในเชิงของการท่ีจะมี Incentive เพ่ือท่ีจะใหขอมูลไดมากท่ีสุด

และเพ่ือท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการของการมีรายไดใหกับทุกคณะ/หนวยงาน ยกตัวอยางเชน คณะวิทยาศาสตร

เปนคณะท่ีมีงานวิจัยจํานวนมากและผลจากงานวิจัยท่ีเปนสินทรัพย หากนําเขามาอยูในระบบไดท้ังหมด

เชน การนําเครื่องมือตาง ๆ เขามาอยูในระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะนําสงตอในเรื่องของการลดมูลคา

สินทรัพยลง ก็จะทําใหเกิดกระบวนการการตรวจรับท่ีดีข้ึน หรือหากจะนํามาใชในแงของการทํางานรวมกัน

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะเปนของสวนกลางเพ่ือใหทุกคณะไดใช อาจจะตองมีกระบวนการในการสรางการรับรู

แบบ Incentive เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตองและมีรายละเอียดท่ีมากข้ึนซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมาก 

ประธานกรรมการ ไดเสนอตอที่ประชุม ดังนี้ 

1. เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีรายละเอียดคอนขางมาก จึงขอมอบหมายใหกองคลัง

ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางปฏิบัติแกสวนงานตาง ๆ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหมี

ความเขาใจในทิศทางเดียวกันดวย 

2. เนื่องจากไดรับการสอบถามจากคณะแพทยศาสตรเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการตาง ๆ 

ซ่ึงยังมีความสับสนในทางปฏิบัติวา กองทุนของสวนงานสนับสนุนอะไรบาง หรือกองทุนสวนกลางของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนอะไรบาง จึงขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล และกองคลัง 

ไปดําเนินการกําหนดข้ันตอนเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือจะไดสื่อสาร ประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจ

ท่ีชัดเจนตรงกันตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตดิังนี้ 

1. เห็นชอบหลกัการตาม (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึก
บัญชสีินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ และสินทรัพยที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเกษตร ตามที่เสนอ 

2. เห็นชอบหลกัการตาม (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง แนวทางการบันทึก

บัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตามที่เสนอ 
และมอบหมายใหกองคลังดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางปฏิบัติ

ตามขอ 1 และขอ 2 แกสวนงานตาง ๆ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกันดวย 

3. สําหรบักองทุนสวสัดิการตาง ๆ  นั้น ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
กองทรัพยากรบคุคล และกองคลัง ดาํเนินการกําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหมีความชัดเจนและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจตอไปดวย 

 
3.2 SDGs THE Impact Rankings & Rebound for Quality Growth  

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัย

จะดําเนินการสงขอมูลไปยัง THE Impact Rankings โดยทางกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดมีการหารือ
รวมกันทั้ง 3 กลุมสาขาวิชาไปแลววาแตละกลุมสาขาวิชามีขอมูลอะไรบางท่ีเก่ียวของ กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จึงไดจัดทําแบบฟอรมขอขอมูลในแตละ SDGs เปน Google Sheets เพ่ือใหคณะไดบันทึกในหัวขอตาง ๆ เชน ชื่อ

โครงการ จํานวนผูเขารวมโครงการ ลิงคเว็บไซตท่ีเก่ียวของหรือเอกสาร PDF ท่ีสามารถเขาดูไดทาง Online 
เทานั้น  (ไมเกิน  3 Evidence) โดยจะสงลิงคแบบฟอรมไปทุกคณะ จึงขอใหคณบดีไดพิจารณาโดยละเอียด
ดวย และเม่ือมหาวิทยาลัยไดขอมูลแลวก็จะนํามาคัดเลือกโครงการเพ่ือสงขอมูลไปยัง THE Impact 

Rankings ตอไป 
ภาพตัวอยางแบบฟอรมการบันทึกขอมูลใน Google Sheets 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ไดขอรายงานความคืบหนาของกลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวา ปจจุบัน Concept Paper เกือบจะสมบูรณแลวจึงจะขออนุญาตขอหารือกับ
อธิการบดีเปนการเบื้องตนกอนและจะเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนในการประชุม

ครั้งตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

ประธานกรรมการ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ดวยผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จะดําเนินการจัดสัมมนาใหท้ัง 3 กลุมสาขาวิชาท่ีนําโครงการตาง ๆ ในแตละ SDGs ของท้ัง 3 กลุมสาขาวิชา

หารือรวมกันและจะมีการสรุปโครงการโดยอาจจะมีการขามกลุมสาขาวิชาได ดังนั้น จึงขอใหกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถเสนอในวันสัมมนาดังกลาวไดเลย สําหรับในสวนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานท่ีดําเนินการเรื่อง QS World University Rankings by Subject , Overall Ranking , 

Impact Rankings โดยมีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนประธานคณะทํางาน และมีรองอธิการบดี

ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และรองอธิการบดีฝายบริหาร

รวมเปนคณะทํางานดวย โดยในวันสัมมนา 3 กลุมสาขาวิชาก็จะเขารวมสัมมนาดวยเพ่ือท่ีจะมีการสรุปเปน

โครงการตอไป โดยจะมีการจัดสัมมนาดังกลาวในชวงตนเดือนตุลาคม 2564 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา คณะทํางาน

ท่ีจะรับผิดชอบในเรื่อง QS World University Rankings ไดมีการเพ่ิมคณบดีท่ีเก่ียวของเพ่ือท่ีจะไดพิจารณาท้ัง 

QS World University Rankings by Subject  และ SDGs ดวย โดยในภาพรวมผูบริหารไดเห็นวา SDG ท่ีมหาวิทยาลัย

จะตองขับเคลื่อนในปท่ีจะถึง คือ SDG 1 No Poverty โดยจะมีรองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ดําเนินการพิจารณาในเบื้องตนกอน ในเรื่องของโครงการ U2T ท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการชวยแกปญหาและ

โครงการท่ีจะรวมมือกัน SDG 4 Quality Education จะพิจารณาในประเด็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิต โดยมี

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดดําเนินการพิจารณาในเบื้องตนกอน และ SDG 3 Good Health and Well Being โดยจะ

มุงเนน Telemedicine Telehealth ซ่ึงอยูระหวางทาบทามอาจารยท่ีเก่ียวของกับคณะแพทยศาสตรเพ่ือให

มาพิจารณาในประเด็นดังกลาวดวย ดังนั้น ในวันสัมมนา 3 กลุมสาชาวิชา จึงขอใหคณบดีทุกทานพิจารณาใน

ประเด็นหลักดังกลาวนี้กอน 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 1) ประเด็นสําคัญท่ีนําเสนอท่ีเห็น

ภาพรวมจริง ๆ ซ่ึงในวันท่ีจะสัมมนาอาจจะตองมีการหารือกันเพ่ือใหเห็นวาแตละคณะท่ีจะเชื่อมโยงกันจะตอง

นําเสนอในลักษณะใด 2) SDG 1 ซ่ึงในขณะนี้ไดมีการจัดกลุมมาพอสมควรวาสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยทําแตในความ

เปนมหาวิทยาลัยขอนแกนในการเปนมหาวิทยาลัยอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion) มหาวิทยาลัยไมได

ดําเนินการแค 1 ป แตมีความมุงเนนท่ีจะทําใหมีความยั่งยืน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 1) ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัยในทุกประเด็น

เพราะวา 17 ประเด็นของ SDGs ในแงของการทํางานภาพรวมของ SDGs จะเหมือน QS World University 

Rankings มหาวิทยาลัยอาจจะตองหาทิศทางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยจริง ๆ แลวนําสงในประเด็นท่ีสําคัญ

และสะทอนความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดสถานะในตําแหนงนั้นได

อยางชัดเจน หรือคณะทํางานท่ีทํางานท่ีอยูในระดับกระทรวงท่ีมีทิศทางท้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือในภาพรวมของประเทศท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะถาเปน SDG 2 Zero Hunger 

หรือการลดความเทาเทียมนาจะเปนสวนสําคัญ 2) ในประเด็นของการทํางานในปตอไปอาจจะตองคิดใน

ภาพรวมของกระบวนการท้ังหมดแลวมหาวิทยาลัยก็ปรับใชใหเกิดการมีสวนรวมใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะเรื่องกรอบ

โครงการหากทราบเกณฑท่ีชัดเจนหรือกระบวนการของการรวมในสวนของโครงการ คณะทํางานท่ีรับผิดชอบและ

มหาวิทยาลัยนาจะตอบโจทย SDGs ในประเด็นท่ีสําคัญโดยเฉพาะท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยและเรื่องของ Well Being 

นาจะเปนสวนสําคัญดวย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ถาเปน 

U2T ขอมูลมหาวิทยาลัยลงพ้ืนท่ี 135 ตําบล โดยในปนี้ ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจและผูอํานวยการกอง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะสรุปเรียบเรียง จัดทําเรื่องเว็บไซต ทําอีเวนทตาง ๆ เพ่ือท่ีจะนําเขาระบบใหทันใน

เดือนพฤศจิกายนนี้ สําหรับปถัดไปเนื่องจากวามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการโครงการตาง ๆ ของคณะตาง ๆ 

อยูแลว ซ่ึงจะเปนการดําเนินการในระยะตอไป เพ่ือนําเขาระบบ SDGs ในปถัดไป สวนเรื่องวิจัย ฝายวิจัยฯ ไดมี

การประสานงานกับทีมนักวิจัยท่ีจะนํา Key Word ท่ีเก่ียวของกับ SDGs ตาง ๆ นําไปใชตอไป 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

บุคคลเพื่อเขารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ใหมีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 953/2555) ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” เพ่ือใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 6115/2564 

ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 

ไดพิจารณารางประกาศดังกลาวโดยมีมติใหแกไข เพ่ิมเติมรางประกาศใหครบถวนสมบูรณ และมอบหมายให

กองทรัพยากรบุคคลปรับแกไข เพ่ิมเติม ตามมติคณะกรรมการฯ แลวแจงเวียนใหคณะกรรมการฯ พิจารณาให

ความเห็นชอบกอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนใหความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ 

กองทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมและแจงเวียนใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบแลว 

โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีไดแกไข เพ่ิมเติมเรียบรอยแลว ในการนี้ ฝายทรัพยากรบุคคล จึงขอเสนอ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับรางวัล 

“ศรีมอดินแดง” ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ที่ประชุมไดมีขอซักถาม ดังนี ้

1. นิยามศัพทคําวา “บุคลากร” ท่ีระบุวา “ท่ีปฏิบัติงานประจํา” มิไดหมายรวมถึง

บุคลากรท่ีมีลักษณะการจางงานแบบปตอปใชหรือไม 

2. ขอใหอธิบายเหตุผลในการปรับคุณสมบัติในขอ 5 จาก 5 ป เปน 10 ป 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล ไดตอบขอซักถามวา การกําหนดคุณสมบัติในขอ 5.2 

ปฏิบัติงานประจําในมหาวิทยาลัยตอเนื่องไมนอยกวา 10 ป นั้น เปนขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาราง

ประกาศ ฯ ซ่ึงเห็นวารางวัลศรีมอดินแดงเปนรางวัลท่ีตองสะสมผลงานท่ีจะตองแสดงใหเห็นถึงการครองตน ครองคน 

ครองงาน ดังนั้น การกําหนด 10 ป จึงเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. ท่ีประชุมตั้งขอสังเกตวา การนิยามศัพทของคําวา “บุคลากรประเภทวิชาการ” 

โดยไดระบุใหตําแหนง “อาจารย” อยูกอนตําแหนงอาจารยชํานาญการ อาจารยเชี่ยวชาญ อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 

ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัยระดับต่ํากวาอุดมศึกษา แตตําแหนง “อาจารย” ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 มีการกําหนดใหเปนตําแหนงท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัย 

ท้ังในระดับอุดมศึกษา และระดับต่ํากวาอุดมศึกษา หากระบุตําแหนง “อาจารย” อยูกอนตําแหนงอาจารยชํานาญการ 

อาจารยเชี่ยวชาญ อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ อาจทําใหหมายถึงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัยระดับต่ํากวาอุดมศึกษา 

ดังนั้น อาจปรับวิธีการลําดับนิยามศัพทดังกลาวใหสอดคลองกับขอบังคับฯ จะทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

2. เนื่องจากสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนสวนงานตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงเห็นวาการเสนอชื่อในขอ 8 ควรกําหนดใหวิธีการเสนอชื่อของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ในขอ 8.2 ปรับเปน ขอ 8.1 วรรคสอง โดยระบุวา “สําหรับสํานักงานสภามหาวิทยาลัย... โดยใหรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี” 

3. ใหปรับแกไขคุณสมบัติขอ 5.2 จากเดิม “...10 ป” แกไขเปน “...5 ป” 

4. เนื่องจากรางวัลศรีมอดินแดงเปนรางวัลในการยกยองเชิดชูเกียรติและสรางความภาคภูมิใจ

ในการทํางานใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการสือ่สารประชาสัมพันธให

บุคลากรไดรับทราบและอยากท่ีจะไดรับรางวัลดังกลาว และมองรางวัลดังกลาวเปนตัวตั้งการทํางานไดอยาง

เต็มศักยภาพใหกับมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร รางวัลศรีมอดินแดงอาจเพ่ิมรางวัลใน

รูปแบบอ่ืนนอกจากการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คณุสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” และขอใหรองอธิการบดี

ฝายทรัพยากรบุคคลรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไขกอนดําเนินการตอไป 

 

4.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที ่3) พ.ศ. .... 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสราง

และแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยการลดความซํ้าซอน

ในการปฏิบัติงานรวมภารกิจท่ีใกลเคียงกันมาไวดวยกัน โดยมีการโอนภารกิจดานวินัยและอุทธรณรองทุกข

ใหไปอยูภายใตสังกัดของกองกฎหมาย กลาวคือ ใหมี “งานวินัยและอุทธรณรองทุกข”เปนหนวยงานยอยของ

กองกฎหมาย และใหกองกฎหมายมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบงานดานวินัย งานดานการเรียกชดใชทุนและการ

ฟองคดีท่ีเก่ียวของและงานดานการอุทธรณรองทุกข ปรากฏตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 

58/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 8 มกราคม 2562 

และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 120/2562 เรื่อง การแบงหนวยงานยอยของหนวยงานสํานักงาน

อธิการบดี พ.ศ. 2562 อีกท้ัง ไดมีการจัดสรรผูปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกร เดิมท่ีสังกัดกองทรัพยากรบุคคลให

ยายไปปฏิบัติงานสังกัดกองกฎหมาย ซ่ึงจะเห็นไดวา ภารกิจดานการอุทธรณรองทุกขและการประชุมของ ก.อ.พ.ร. 

ไดเปนหนึ่งในภารกิจของกองกฎหมายในขณะนี้ แตเนื่องจากความในขอ 7.1 (6) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดให “หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

การบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ” ซ่ึงในทางปฏิบัติ ผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ ก.อ.พ.ร. จึงไดแกผูอํานวยการ

กองทรัพยากรบุคคล เปนเหตุใหผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ ก.อ.พ.ร. ตามหลักเกณฑ ขอ 7.1 วรรคหนึ่ง (6) ของ

ขอบังคับฯ ไมสอดคลองกับภารกิจและโครงสรางของสํานักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรแกไขขอ 7.1 วรรคหนึ่ง (6) 

จากเดิมท่ีกําหนดวา “(6) หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการ” แกไขเปน 

“(6) ผูอํานวยการกองกฎหมาย เปนเลขานุการ” และเพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจดานการอุทธรณและ

การรองทุกขสอดคลองกับโครงสรางภายใน จึงเห็นสมควรใหแกไขขอ 7.1 วรรคสอง จากเดิมท่ีกําหนดวา 

“และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม” แกไขเปน “และอาจแตงตั้งผูปฏิบัติงานในตําแหนง

นิติกรสังกัดกองกฎหมายเปนผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม” เพ่ือปรับองคประกอบประเภท 

ผูชวยเลขานุการ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนรวมท้ังสามารถรองรับการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 

ของผูปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกร สังกัด งานวินัยและอุทธรณรองทุกข กองกฎหมาย ดังนั้น จากเหตุผลท่ีกลาว

มาขางตนจึงมีความจําเปนในการขอแกไข 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดสอบถามวา หากในระดับมหาวิทยาลัย

มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการรับเรื่องอุทธรณรองทุกขอยูแลว ในระดับสวนงานไมตองดําเนินการใน

เรื่องดังกลาวไดหรือไม โดยขอใหเสนอเรื่องไปสูการพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยไดโดยตรง 

ประธานกรรมการ ไดตอบขอซักถามวา การดําเนินการในสวนของสวนงานและ

สวนของคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขฯ (ก.อ.พ.ร.) เปนคนละข้ันตอนกัน โดย ก.อ.พ.ร. จะมีความเปนอิสระ

ไมอยูภายใตอํานาจของฝายบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ก็ถูกแตงตั้งตามอํานาจท่ีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 บัญญัติไว เพ่ือเปนหลักในการถวงดุลอํานาจกับฝายบริหารมหาวิทยาลัย 

โดยใหบุคลากรไดมีโอกาสอุทธรณรองทุกขจากคําสั่งหรือการใชอํานาจของฝายบริหารมหาวิทยาลัยกอนท่ีจะสู

การพิจารณาของศาลปกครอง ดังนั้น ฝายบริหารมหาวิทยาลัยจึงยังคงตองดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและ

ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของตอไป 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว จึงมีมติเหน็ชอบหลกัการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 แนวทางการจัดทําแผนการเปดหลักสูตร และเปาหมายการรับนักศึกษา ประจําป

การศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ฝายบริหารไดมีการชี้แจงเก่ียวกับ

แนวทางการจัดทําแผนการเปดหลักสูตร และเปาหมายการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 

ใหแกรองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายแผนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบเรียบรอยแลว แตเนื่องจากเรื่องดังกลาว

จะมีการปรับแผนใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและตองเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย ในการนี้ 

จึงขอเสนอทิศทาง นโยบายการจัดทาแผนการเปดหลักสูตร และเปาหมายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 ตอท่ีประชุมโดยมีรายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

กรอบเวลาแผนการเปดหลักสตูรและเปาหมายการรบันักศกึษา ประจาํปการศกึษา 

พ.ศ. 2565 – 2569 มหาวทิยาลยัขอนแกน 

 
 

จาํนวนหลักสตูรและจํานวนนกัศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

 

 
 

เปาหมาย ทิศทาง นโยบาย แนวทางการจดัทาํแผนการเปดหลักสตูร และเปาหมาย

การรบันักศึกษา ปการศกึษา 2565 - 2569 

เปาหมาย ทิศทาง นโยบาย แนวทาง 

1. หลักสูตรตองปรับใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แนวโนมของตลาดงานท้ังใน และ

ตางประเทศ 

2. คํานึงถึงอัตราการไดงานทําของบัณฑิตเปนสําคัญ 

3. อัตราการแขงขันของการรับนักศึกษา 

4. จํานวนนักศึกษายอนหลัง 5 ป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

แผนการเปดหลักสูตรและเปาหมายการรับนักศึกษา ประจาํปการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานหลักสูตรและการเรียนการสอนจากท่ีเนนการสอนความรู (Teaching 

Paradigm) ไปเปนกระบวนทัศนท่ีเนนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน (Learning Paradigm) อยางมี

คุณภาพและมาตรฐาน 

2. เปนสถานศึกษาท่ีรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทุกอายุ ทุกชวงวัย สามารถพัฒนาตัวเอง

ไดตลอดเวลา อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

3. พัฒนาหลักสูตรใหม (New Curriculum) เพ่ือผลิตบัณฑิตและสรางอาชีพใหมท่ีมีสมรรถนะตอบสนองตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System: LMS) ท่ีบูรณาการท้ังการ

เรียนปกติ และหลักสูตรเสริม สามารถเขาเรียนไดตลอดเวลา ทุกสถานท่ี มีประชาชนท่ัวไปและกลุม

คนทํางานเขามาเรียนรูและใชงานมากข้ึน 

หลักเกณฑและแนวทางดานการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรสูกระบวนทัศนใหม (Learning Paradigm) 

- การใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติงานจริงในสิ่งแวดลอมจริง (Experiential Learning) ในโครงการ 

CWIE: (Cooperative Work Integrated Education) โดยเชื่อมโยงการสรางประสบการณรวมกับ

ภาคเอกชน  

- พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ และเปนระบบ 2 ปริญญาท่ีรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ  

- การจัดทําหลักสูตรบูรณาการขามศาสตร บูรณาการรวมกันระหวางคณะ/วิทยาลัย 

2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

- การจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-

formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) มุงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจท่ี

จะเรียนรูดวยตนเอง (Self-Direction Learning)  

- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตท้ังท่ีไมใหปริญญา (Non-Degree) และท่ีสามารถเก็บหนวยกิตมารับ

ปริญญาในภายหลัง 

3. การบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management System: LMS) 

- บูรณาการท้ังการเรียนปกติ และหลักสูตรเสริมเพ่ิมมากข้ึน และสามารถเขาเรียนไดตลอดเวลา ทุกสถานท่ีมี

ประชาชนท่ัวไป และกลุมคนทางานเขามาเรียนรูและใชงานมากข้ึน (Anywhere, Anytime and Anybody)  

- โครงสรางของบทเรียนในสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางเวลาท่ีใชในการพบผูสอนทาง Virtual Classroom 

ในรูป คลปิวีดิโอ การอภิปราย การนําเสนองาน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

4. การพัฒนาหลักสูตรใหม (New Curriculum) เพ่ือสรางอาชีพใหมตามความตองการของสังคม 

- สงเสริมใหมีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีมหาวิทยาลัย จะเปดสอนโดยพิจารณาจากความเขมแข็งของ

มหาวิทยาลัย โอกาส และความตองการของประเทศ เชน (1) สรางหลักสูตร Culinary Science (2) 

สรางหลักสูตร AI in Healthcare (3) สรางหลักสูตร Education for AI (4) สรางหลักสูตรการศึกษา 

เก่ียวกับผูสูงอายุ (Gerontology)  

- การพัฒนารายวิชา Computational & Statistical Thinking for ABCD (Artificial Intelligence, 

Blockchain, Cloud, Data) การคิดเชิงคานวณและเชิงสถิติสาหรับ ABCD  

- นักศึกษามีความสามารถในการทํางานแบบเครือขายท้ังในประเทศและในตางประเทศมีความสามารถใน

การติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศ และสามารถทํางานเปนทีมในระดับโลกได 
 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคอนขางจะมีความผันผวนมาก ซ่ึงระบบ TCAS 

ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการรับนักศึกษามีความผันผวน ดังนั้น ในการพิจารณาการปรับจํานวนการรับนักศึกษา

ควรจะยึดตาม มคอ. 2 หรือควรดําเนินการอยางไร ขอใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือใหคณะได

สามารถดําเนินการในมาตรฐานเดียวกันทุกคณะ 

2. ในการจัดทําแผนหลักสูตรเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยนั้น หากหลักสูตรใดไมเขาขาย

ตามแผนการเปดหลักสูตรหรือหลักเกณฑและแนวทางดานการจัดการศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ตรวจสอบดวยความรอบคอบและเขมงวดและสงผลการพิจารณาดังกลาวมายังสวนงาน เพื่อใหสวนงาน

สามารถบริหารจัดการไดตรงตามแผนของมหาวิทยาลัย 
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3. เพ่ือใหการคํานวณตนทุนตอหนวยรายคณะ (Unit Cost) เปนสูตรท่ีใชการคํานวณ

ท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอใหมหาวิทยาลัยจัดสัมมนา KM ในเรื่องดังกลาวดวย 

4. ในอนาคตหลายคณะอาจมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรการศึกษา

ตลอดชีวิตโดยไมใหปริญญา (Non-Degree) มากยิ่งข้ึน กรณีหลักสูตร Non-Degree จะถูกนําไปคํานวณ

จํานวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ดวยหรือไม เนื่องจากในอนาคตหากมีหลักสูตร Non-Degree 

เพ่ิมมากข้ึน FTES อาจมีจํานวนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรือเงื่อนไขการปดหลักสูตรที่ชัดเจนและเขมงวด

เพ่ือมิใหเกิดความลักลั่นได 

6. การเปดหลักสูตรมหาวิทยาลัยควรมีแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

7. ควรกําหนดใหเรื่องของระดับบัณฑิตศึกษาผูกเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาคน

กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และแนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะการเปนมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research) ดวย ซ่ึงอาจจะทําให

บางหลักสูตรไมคุมทุนแตจําเปนตองเปดหลักสูตร หรือบางหลักสูตรก็จําเปนตองปดหลักสูตร 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา 

ทิศทางการกําหนดแผนหลักสูตร 2565 - 2569 มี ดังนี ้

1. แผนดานการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 

2. รางเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมของ อว. 

3. ตัวอยางหลักสูตรเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 

3.1 หลักสูตรบัณฑิตพันธใหมมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3.2 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (COOPERATIVE 

AND WORK – INTERGRATED EDUCATION) หรือ CWIE 

3.3 ตัวอยางทิศทางการบูรณาการหลักสูตร ระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับ

คณะวิทยาศาสตร 

4. KKU Education Transformation 

4.1 หลักสูตรกระบวนทัศนใหม 5 องคประกอบ (OKR 1) 

4.2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) (OKR 3 ,OKR 4) 

4.3 หลักสูตรท่ีตอบสนองอาชีพใหมตามความตองการของสังคม  (OKR 5) 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 15/2564 ในวันจันทรที่ 13 กันยายน 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 16/2564 ในวันจันทรที่ 27 กนัยายน 2564 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ 

6.1 วัคซีนสําหรับนักศึกษา 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสอบถามวา เนื่องจากมีนักศึกษาบางคณะ

ท่ีอยูในชั้นคลินิกซ่ึงจะตองไปฝกวิชาชีพและจะตองไดรับการฉีดวัคซีนรวมถึงใบรับรองดวย จึงขอทราบความ

คืบหนาเรื่องวัคซีนสําหรับนักศึกษาดวย 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา กรณีของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

ไดรับการดําเนินการในประเด็นดังกลาวแลว สําหรับคณะอ่ืน ๆ นั้น ขอแจงใหทราบวา ท่ีผานมามหาวิทยาลัย

ไดรับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นั้น นักศึกษายังไมมี

ความประสงคจะฉีดวัคซีน ทําใหมีจํานวนลงทะเบียนเพียง 6 พันกวาคน ซ่ึงขณะนั้นนักศึกษามีความประสงค

จะเลือกฉีดวัคซีน mRNA เทานั้น แตดวยสถานการณปจจุบันทําใหนักศึกษาเริ่มมีความประสงคจะฉีดวัคซีนมากยิ่งข้ึน 

ประกอบกับผูท่ีลงทะเบียนแจงความประสงคในการฉีดวัคซีนแตไมมาฉีดวัคซีนตามกําหนดทําใหมีวัคซีน

คงเหลือจํานวนหนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดรณรงคใหนักศึกษากลุมเสี่ยงหรือท่ีมีภาวะอวนไดรับการฉีดวัคซีน

ซ่ึงไดรับการฉีดเรียบรอยแลว และหากมีนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมอีก ขอใหลงทะเบียนใน

ระบบหมอพรอมและแจงชื่อมายังมหาวิทยาลัย ซ่ึงหากมีวัคซีนคงเหลือเพียงพอจะเรงดําเนินจัดสรรวัคซีนใหตอไป 

ท้ังนี้ สําหรับกรณีนักเรียนชวงอายุต่ํากวา 18 ป จะมีแผนการจัดสรรวัคซีนไฟเซอรใหเม่ือมีวัคซีนเขามา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 

 

เลิกประชมุเวลา 12.05 นาฬกิา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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