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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 16/2564 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
4. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
6. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
7. ศ.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
8. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
9. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
11. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
12. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
13. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
14. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
15. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
16. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
17. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  
18. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
19. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
20. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
21. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
22. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
23. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
24. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
25. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
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26. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
27. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
28. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
30. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
31. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
32. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
33. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
34. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
35. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
36. ผศ.อารยา เขาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ  
37. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
38. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
39. อ.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ  กรรมการ  
    แทนผู้อ านวยการส านักหอสมุด      

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
2. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. พญ.เสาวนันท์ บ าเรอราช  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ (น าเสนอวาระที่ 6.1) 

 
2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  
 - ไม่มี - 
 



3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15/2564 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หน้า 2  บรรทัดที ่ 25 ต าแหน่ง นางพรรณี ศักดิ ์ทัศนา                 

จากเดิม “รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง” แก้ไขเป็น “ผู้อ านวยการกองคลัง” 
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 กรอบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2565 
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น               

จะด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือ
เตรียมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการรับเข้าศึกษา ให้แก่โรงเรียนและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงจัดท า
กรอบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบการคัดเลือก ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2565 มี 4 รอบ ดังนี้ 
รอบการคัดเลือก วิธีการด าเนินงาน  

รอบท่ี1  (Portfolio) 
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็น
ศ ู นย ์ ก ล า ง ในกา ร ร ั บสม ั ค ร  ทา ง 
website) 

1.  มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด าเนินการเองตามช่วงเวลาที่ ทปอ.ก าหนด  
2.  การก าหนดคุณสมบตัิและหลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามทีส่าขาวิชาและ
คณะเป็นผู้ก าหนดโดยไม่มีการสอบแต่สามารถประเมินเพื่อ Audition ได้  

รอบท่ี 2 (ระบบโควตาภาคฯ) 
การรับนักศึกษาระบบโควตาที ่มีการ
สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ  
(ส านักบริหารฯ เป็นศูนย์กลางในการรับ
สมัคร ทาง website) 

1.  มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด าเนินการเองตามช่วงเวลาที่ ทปอ.ก าหนด โดยคัดเลือก
นักเรียนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ หรือเครือข่ายความร่วมมือ ใช้ผลคะแนนที่
มหาวิทยาลัยจัดสอบ หรือเป็นโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
หรือนโยบายความมั่นคงของประเทศ หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยใดจะจัดสอบ
เพิ่มเติม ต้องด าเนินการรับสมัครและจัดสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติตามช่วงเวลา
ที่ ทปอ.ก าหนดเท่านั้น 

รอบที่ 3 (Admission) 1. การรับนักเรียนทั่วประเทศ โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลาง (ทปอ. จัดสอบ)  
2. โครงการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)     
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รอบการคัดเลือก วิธีการด าเนินงาน  
3. การรวมรอบ 3 Admission1 และ Admission2 เหล ือเพ ียงหนึ ่ งรอบ  คือ 
Admission โดยยุบรอบ Admission 2  เนื ่องจาก ทปอ. ยกเลิกการใช้คะแนน 
ONET   
4. นักเรียนสมัครและเลือกสาขาวิชาครั้งเดียว จ านวน 10 สาขา โดยเรียงตามล าดับ 
สมัครผ่านระบบกลาง และประมวลผลโดย ทปอ. และประกาศผล 2 ครั้ง 
5. ประกาศผลครั้งท่ี 1 นักเรียนเลือกท าการยืนยันสิทธ์ิ หรือ ไม่ใช้สิทธ์ิ หรือต้องการ
ให้ประมวลผลใหม่ และท าการประกาศผลในรอบที ่ 2 ระบบจะยืนยันสิทธิ ์ให้
อัตโนมัติ 
6. ทปอ.ขอความร่วมมือให้แต่ละสถาบันก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละ
สาขาวิชา ไม่เกิน 4 รายวิชา โดยใช้ผลคะแนนสอบจากส่วนกลาง  สามารถ
ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างเป็นอิสระ: GAT/PAT,9 วิชาสามัญ ความถนัดทาง
การแพทย์  

รอบท่ี 4 (การรับตรงอิสระ)   
(อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

โครงการพิเศษอ่ืน ๆ  
- มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้อย่างอิสระ 
ทั้งนี้ ห้ามเผยแพร่ประกาศรับสมัครก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
รอบท่ี 3 (Admission)  (เร่ิมประชาสัมพันธ์ 25 พฤษภาคม 2565) 

 หมายเหตุ หลักสูตรนานาชาติ สามารถด าเนินการรับสมัครคัดเลือกได้อย่างอิสระ  เมื่อคัดเลือก               
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะต้องส่งรายชื่อนักเรียนไทยให้กับ ทปอ. เพ่ือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ 
ตามก าหนดวันประกาศผลในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 และรอบที่ 4 และสามารถเข้าร่วมรับนักศึกษาในระบบปกติได้ 
การส่งรายชื่อเข้าระบบเพื่อยันยันสิทธิ์จะต้องส่งผ่านให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และจะต้องรายงานข้อมูล
จ านวนรับเข้าศึกษาในระบบการรับของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการทุกโครงการ   

ข้อแตกต่างระหว่าง TCAS64 และ TCAS65 

TCAS64 TCAS65 
• 1. ก าหนดวันยืนยันสิทธิ์ และ สละสิทธิ ์

• ยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบ 1 : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 
• สละสิทธิ์ TCAS รอบ 1 : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
• ยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบ 2 : 10 – 11 พฤษภาคม 2564 
• สละสิทธิ์ TCAS รอบ 1 หรือ 2 : 12 – 13 พฤษภาคม 

2564 
• ยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบ 3 ประกาศผลครั้งท่ี 1 :               

26 – 27 พฤษภาคม 2564 

• 1. ก าหนดวันยืนยันสิทธิ์ และ สละสิทธิ ์

• ยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบ 1 : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 
• สละสิทธิ์ TCAS รอบ 1 : 9 กุมภาพันธ์ 2565 (1 วันเท่านั้น) 
• ยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบ 2 : 4 – 5 พฤษภาคม 2565 
• สละสิทธิ์ TCAS รอบ 1 หรือ 2 : 6 พฤษภาคม 2565             

(1 วันเท่านั้น) 
• ยืนยันสิทธ์ิ TCAS รอบ 3 :18 – 19 พฤษภาคม 2565                   

ประกาศผลครั้งท่ี 1 #18 พฤษภาคม 2565                                               
ประกาศผลครั้งท่ี 2 #24 พฤษภาคม 2565 ระบบจะยืนยันสิทธ์ิ
ให้อัตโนมัติ      

2. คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 2. คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก (ยกเลิกการใช้ผลคะแนนสอบ           
O-NET ทุกรูปแบบการรับของทุกสถาบนัที่ร่วม TCAS) 
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TCAS64 TCAS65 
ผลคะแนนสอบ GAT/PAT , สามญั 7 วิชา , O-NET(เพิ่ม
วิชาคณิตศาสตร์2   และวิทยาศาสตร์ทั่วไป) , ผลคะแนน
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ และอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผลคะแนนสอบ GAT/PAT , สามญั 9 วิชา (เพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป), ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์ และอื่น ๆ 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อแตกต่างระหว่าง TCAS64 และ TCAS65  
TCAS64 TCAS65 

• 3. กฎการสมัครใน 3 หลักสูตร (แพทยศาสตร์,ทันต
แพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์) 

• ผู้สมคัรที่ผา่นการคดัเลือกและได้ท าการยืนยันสิทธ์ิใน 
TCAS รอบที่ 1 หรือ 2  และเข้าระบบเพื่อท าการ              
สละสิทธ์ิในภายหลังตามปฏิทิน ทปอ. ก าหนด 
สามารถยื่นสมัครหลักสตูรเดิมได้ปกติ 

• 3. กฎการสมัครใน 3 หลักสูตร(แพทยศาสตร์,ทันต
แพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์) 

• ผู้สมคัรที่ผา่นการคดัเลือกในหลักสูตรแพทยศาสตร์, 
ทันแพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์) และได้ท าการยืนยัน
สิทธ์ิในระบบ TCAS แล้ว หากเปลีย่นใจสละสิทธ์ิใน
ภายหลังตามปฏิทินท่ี ทปอ.ก าหนด จะไม่สามารถยื่น
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเดมิได้ (ยกเว้น ม.เอกชน) 
เช่น สละสิทธ์ิในคณะแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัคร
สาขาแพทยศาสตรไ์ด้อีก แตส่มัครข้ามสาขาได้ฯลฯ 

4. การยืนยันสิทธิ์ในรอบท่ี 4 (รับตรงอิสระ) 

• รอบ 4 รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ : ไม่ก าหนดใหย้ืนยัน
สิทธ์ิในระบบ mytcas 

4. การยืนยันสิทธิ์ในรอบท่ี 4 (รับตรงอิสระ) 

• รอบ 4 รูปแบบที่ 4 รับตรงอิสระ : แบ่งการยืนยันสิทธ์ิ
เป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 : วันท่ี 8 – 9 มิถุนายน 65 , ช่วงที่ 
2 : วันท่ี 18 – 19 มิถุนายน 65 (ไม่อนุญาตใหส้ละสิทธ์ิ 
ถ้าไม่ต้องการไมต่้องกดยืนยันสิทธ์ิ) 

  

 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565  
1. สัดส่วนการรับนักศึกษาแต่ละระบบก าหนดสัดส่วน ดังนี้ 

รอบการรับ  
(TCAS64) 

รูปแบบเดิม(TCAS64) รอบการรับ  
(TCAS65) 

รูปแบบใหม่ 
(TCAS65) 

รอบที่ 1 (Portfolio) ร้อยละ 20 - 80   รอบที่ 1 (Portfolio) ร้อยละ  20 - 80    
รอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ร้อยละ 20 - 80       รอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ร้อยละ  20 - 80          

รอบที่ 3 (Admission1+ Admission2 )   ร้อยละ 5-20  รอบที่ 3 (Admission)  ร้อยละ 5-20   
รอบที่ 4 (Admission) ร้อยละ  5-10        รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 

(เฉพาะสาขาวิชาที่ได้
นักศึกษาไม่ครบตามจ านวน) 

ร้อยละ  0-5      
         

 
2. อันดับการเลือก  รอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

รูปแบบเดิม (TCAS64) รูปแบบใหม่ (TCAS65) 
4 อันดับ 4 อันดับ (คงเดิม) 
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3. รายวิชาและเกณฑ์การคัดเลือกฯ  ในรอบท่ี 2 (โควตาภาคฯ) 
รูปแบบเดิม ( TCAS 2564)                              รูปแบบใหม่ (TCAS 2565) 

ใช้ผลคะแนนทดสอบสมรรถนะในรายวิชาหลัก/เฉพาะด้าน
ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ประกอบด้วย 
 วิชาหลัก (เกณฑ์การคัดเลือก 55-100%) 
1. สมรรถนะด้านภาษาไทย  
2. สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
3. สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ 
4. สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ 
5. สมรรถนะด้านดิจิทัล  
วิชาเฉพาะ/ความถนัด    ( เกณฑ์การคัดเลือก 0-45%)                 
1. สมรรถนะด้านเวชนิทัศน์ 
2. สมรรถนะด้านศิลป์ส าหรับเวชนิทัศน์ 
3. สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
4. สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. สมรรถนะด้านการออกแบบ 
6  สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ 
7. สมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์ 
8. สมรรถนะด้านความถนัดทางกาย    
9. สมรรถนะด้านการวาดเส้น 
10. สมรรถนะด้านองค์ประกอบศิลป์ 
11. สมรรถนะด้านดนตรีไทย 
12. สมรรถนะด้านดนตรีพื้นเมือง 
13. สมรรถนะด้านนาฎศิลป์ 
14. สมรรถนะด้านวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร 
15. สมรรถนะด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ 
16. สมรรถนะด้านตนตรีตะวันตก 
17. สมรรถนะด้านศลิปะการละคร      

 ใช้ผลคะแนนความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NET-SAT) ประกอบด้วย 
SAT1  ความฉลาดรู้ทั่วไป 
          1) การอ่าน การเขียน ทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
          2) ด้านคณิตศาสตร์ 
SAT2  ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน 
          1) ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
          2) ด้านเคมี 
          3) ด้านฟิสิกส์ 
          4) ด้านชวีวิทยา 
ข้อแนะน าเกณฑ์การคัดเลือกฯ 
1.รูปแบบที่ 1 
   -สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ SAT1 (ข้อ 1 + 2)  
     SAT2 (เลือก ข้อ1-4 ) ไม่เกิน 3 รายวิชา 
   -สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     SAT1 (ข้อ 1 + 2) 
     SAT2 (เลือก ข้อ1-4 ) ไม่เกิน 3 รายวิชา 
   -สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     SAT1(ข้อ 1 + 2) SAT2 (1)  
2. รูปแบบท่ี 2 
   คณะ/สาขา เลือกรายวิชาสอบได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ รูปแบบที่ 1 และ 2 สัดส่วนคะแนนรวมกันไม่เกิน 100% 

 

4. เกณฑ์การคัดเลือกฯ รอบที่ 3 (Admission) 
เดิม (ปีการศึกษา 2564)      ข้อเสนอพิจารณา ส าหรับปีการศึกษา 2565 

-รูปแบบ Admission 1 (1)  ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามญั    
                                  80 - 100 % 
                             (2)  ใช้ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ/ 
                                  ความถนัด  (PAT1 - PAT 7)       
                                  0 – 20 % 
 -รูปแบบ Admission2  (1) GPAX          20%, 
                               (2) O-NET        30% 
                               (3) GAT/PAT ,9 วิชาสามัญ   50% 

รูปแบบ Admission  
เกณฑ์การรับของมหาวิทยาลัย  (ใหม่) 
  1. ใช้ผลคะแนนสอบ GAT                    0 - 20 % 
  2. ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามญั 9 วิชา      0 - 80 % 
  3. ใช้ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ/ความ ถนัด  
     (PAT1 –  PAT7)                            0 – 20 % 
ทั ้งน ี ้  รายวิชาที ่ใช ้ในการคัดเล ือกขึ ้นอยู ่ก ับความ
เหมาะสมของสาขาวิชา  โดยทปอ. ขอความร่วมมือให้
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เดิม (ปีการศึกษา 2564)      ข้อเสนอพิจารณา ส าหรับปีการศึกษา 2565 
 
                                      
 
  

แต่ละสถาบันก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขา
โดยใช้รายวิชา ไม่เกิน 4 รายวิชา และการให้ค่าน ้าหนัก
และสัดส่วนรวมกันทุกรายวิชาต้องไม่เกิน 100%  
ข้อดีหรือโอกาสเช่น 
- สาขาวิชาสามารถปรับเปลี่ยนรายวิชาคัดเลือกฯ เพื่อให้ 
  สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรทีเ่ปิดรับไดม้ากขึ้น 
ข้อจ ากัด 
-บางสาขาวิชาไม่สามารถก าหนดรายวิชาให้ครอบคลุมกับ  
 หลักสูตรที่เปิดรับได้ เนื่องจากการจ ากัดรายวิชาที่ใช้ใน
การ คัดเลือก  

5. อัตราค่าสมัคร  
รอบ
ที ่

รูปแบบการรับ/โครงการ อัตราค่าสมัคร : คณะ/สาขาวิชา 
(เดิม) 

อัตราค่าสมัคร:คณะ/สาขาวิชา 
(ใหม่) 

1  1) Portfolio  
 
 
 

  1) โครงการปกติ   350 
  2) โครงการพิเศษ  700 
  3) โครงการที่มีการสอบสัมภาษณ์    
     ที่ซับซ้อน ยุ่งยาก   1,000 บาท              

(คงเดิม) 
(คงเดิม) 
(คงเดิม) 

 2) อัตราค่าสมัครของโครงการการรับนักเรียนผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมฯ และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน่       
สรุปเร่ือง  
          ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม และ
ท าประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าสมัคร นั้น  จากปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการรับโครงการดังกล่าวผ่านการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)  ซึ่งท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้า
ศึกษาเป็นจ านวนมากข้ึนทุกๆปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องจ่ายค่าบริหารจัดการสิทธ์ของผู้สมัครผ่านระบบ TCAS  ให้กับที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงท าให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีรายได้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ดังนั้น จึงขออนุมัติเรียกเก็บ
เงินค่าสมัครของโครงการการรับนักเรียนผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมฯ และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในอัตรา 350 บาท ต่อ คณะ เหมือนโครงการอื่น ๆ ที่รับในรอบที่ 1 (Portfolio) 

2 ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา  อันดับแรก                100  บาท 
อันดับถัดไป อันดับละ    50  บาท             
 (รวม 4 อันดับ =  250  บาท) 

                  (คงเดิม) 

3 รับตรงอิสระ (ถ้ามี)   - โครงการปกติ  350 
  - โครงการพิเศษ  700 
  - โครงการที่มีการสอบ 
    สัมภาษณ์ซับซ้อน ยุ่งยาก    
    1,000 บาท            

                  (คงเดิม) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

6. (ร่าง) ปฏิทินการด าเนินการระบบ TCAS 2565 
รอบท่ี รับสมัคร ประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

สอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing 
House 

สละสิทธิ์ 
ในระบบ 
ทปอ. 

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้า

ศึกษา 

1 Portfolio 1 - 15 ธ.ค. 64 6 ม.ค. 65 10 – 11  ม.ค. 65 7 - 8 ก.พ. 65 9 ก.พ. 65 11 ก.พ. 65 
2 โควตาภาคฯ 4 -  8 เม.ย. 65 18 เม.ย. 65 20 - 21 เม.ย. 65 4 - 5 พ.ค.65 6 พ.ค. 65 9 พ.ค. 65 

3 Admission 2 – 10 พ.ค. 65 

ครั้งท่ี 1 : วันท่ี               
18 พ.ค. 65 
ครั้งท่ี 2 : วันท่ี               
24 พ.ค. 65 

26-27 พ.ค.65 

ครั้งท่ี 1 : 18-19 
พ.ค.65 
ครั้งท่ี 2 :  ระบบ
ยืนยันอัตโนมัติ 
 

  ไม่อนุญาต 
ให้สละสิทธิ์ถ้าไม่
ต้องการไม่ต้อง
กดยืนยันสิทธ์ 
 

2 มิ.ย. 65 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 

1. รายวิชา และเกณฑ์การคัดเลือกฯ  รอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ไม่มีวิชาทดสอบความฉลาดรู้เฉพาะด้าน 
ในสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 

2. ขอทราบเหตุผลที่ ทปอ. ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาโดยใช้รายวิชาไม่เกิน 4 รายวิชา  
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรน าเสนอข้อมูลตัวเลขการรับเข้าในภาพรวม เพื่อให้คณะน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบ              
การพิจารณาก าหนดสัดส่วนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบได้อย่างเหมาะสม  

2. รอบที่ 4 (การรับตรงอิสระ) เป็นการรับนักศึกษาปกติ แต่ตามข้อมูลรูปแบบการคัดเลือก ระบบ 
TCAS ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 มีการระบุข้อความ “โครงการพิเศษอื่น ๆ”  ไว้ในตารางวิธีการด าเนินงาน 
อาจจะท าให้เกิดความสับสนได้ จึงเห็นควรให้ตัดข้อความ “โครงการพิเศษอ่ืน ๆ” ออกจากตารางดังกล่าว 

3. รอบที่ 4 (การรับตรงอิสระ) เปิดรับเฉพาะสาขาวิชาที่คณะรับนักศึกษาได้ไม่ครบตามจ านวน และ
คณะต่าง ๆ สามารถก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ กรณีที่รับ
นักศึกษาไดไ้ม่ครบตามจ านวนเพียงเล็กน้อย อาจจะไม่จ าเป็นต้องเปิดรับเพ่ิมเติมในรอบดังกล่าว  

4. ควรเพิ่มสัดส่วนการรับนักศึกษาในรอบที่ 3 เป็นร้อยละ 5-40 เพ่ือเปิดโอกาสในการรับนักเรียน
จากภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย 

5. การจะใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชา ไม่เกิน 4 รายวิชา และการให้ค่าน ้าหนักและสัดส่วน
รวมกันทุกรายวิชานั้น ควรจะต้องพิจารณาอีกครั้งด้วยความรอบคอบ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กรณี สาขาที่ไม่มี
วิชาทดสอบความฉลาดรู้เฉพาะด้าน (SAT 2) ตามรายวิชาและเกณฑ์การคัดเลือกในรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) รูปแบบใหม่ 
(TCAS 2565) คณะก็สามารถด าเนินการทดสอบสมรรถนะในแต่ละสาขาได้ตามปกติ โดยการประสานหารือใน
รายละเอียดไปยังส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือด าเนินการจัดสอบต่อไป  

กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ขอความร่วมมือให้แต่ละสถาบันก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละสาขาโดยใช้รายวิชา ไม่เกิน 4 รายวิชา 
และการให้ค่าน ้าหนักและสัดส่วนรวมกันทุกรายวิชาต้องไม่เกินร้อยละ 100 เนื่องจากต้องการลดภาระในการสอบ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

ของเด็กนักเรียน กรณทีีส่าขาวิชาไม่สามารถคัดเลือกรายวิชาได้ตามเกณฑ์ของ ทปอ. ก็สามารถขอปรับเปลี่ยนวิธีการ
ได้ตามความเหมาะสม  

มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบหลักการกรอบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 และขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา และให้ปรับแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เพิ่มสัดส่วนการรับนักศึกษาในรอบท่ี 3 จากเดิมร้อยละ 5-20 เป็นร้อยละ 5-40 
2. รูปแบบการคัดเลือก ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2565 วิธีการด าเนินงาน รอบที่ 4 

(การรับตรงอิสระ) ใหต้ัดข้อความ “โครงการพิเศษอ่ืน ๆ” ออก 
 

4.2  (ร ่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร ื ่อง ค ่าธรรมเน ียมการศึกษาระดับปริญญาตรี                     
คณะสหวิทยาการ  

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า  เพ่ือให้สอดคล้องกับการควบรวม
หน่วยงานและเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสหวิทยาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 635/2563) เรื ่อง               
การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 คณะสหวิทยาการ จึงขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่ 726/2561) เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรับปรุงรายละเอียดใหม่ ดังนี้ 1. เปลี่ยนชื่อ เป็น 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหวิทยาการ 2. อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาวิทยาเขตหนองคาย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (สาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555 มารวมไว้ในบัญชีแนบท้าย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหวิทยาการ ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาคงเดิม               
ซึ่ง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะสหวิทยาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาขั้ น
ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2552  ข้อ 6 ก าหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี เสนอหลักการ
ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ นั้น เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความ
เห็นชอบหลักการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั ้น กรณีที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะสหวิทยาการแล้ว ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะขอด าเนินการเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามและ
ประกาศบังคับใช้ต่อไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  



10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

ที ่ประชุมตั ้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 แต่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าว อ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น              
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2552 จึงเห็นควรให้ผู้อ านวยการส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า กระบวนการด าเนินการจะต้องด าเนินการเช่นไร เพ่ือให้ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

มติ ที ่ประชุมพิจารณา เห็นชอบหลักการ (ร ่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร ื ่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหวิทยาการ ตามที่เสนอ และขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของที่ประชุมก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
 ผู ้อ  านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที ่ประชุมว ่า ตามที ่สภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการศึกษาส าหรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ นั้น เพ่ือให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการจัดการศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้อง
ตามข้อ 14.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2559 จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ด ังกล ่าว  ต ่อท ี ่ประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อพ ิจารณากล ั ่นกรองก ่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป 

 ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้   

1. เพื่อให้การก าหนดนิยาม มีความชัดเจน จึงเห็นควรแก้ไข นิยาม ค าว่า "ปีการศึกษา" จากเดิม               
“ปีการศึกษาตามระบบทวิภาค” แก้ไขเป็น “ปีการศึกษาตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

2. ข้อ 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.3 ควรระบุอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเติม  
3. ควรปรับข้อความใน ข้อ 4.2 ใหม่ให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ตามที่เสนอ และขอให้ ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ      
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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4.4  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ทางการเงิน 
และการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก 

 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให้มีหลักเกณฑ์การก าหนดวิธีปฏิบัติและ                    
แนวทางการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 มาตรา 48 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยวางและรักษาไว้ซึ ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง แยกตามส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
มีข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า ที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 หลักการ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
2. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ 

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง งบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 9 เรื ่อง เครื ่องมือทางการเงิน และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงิน 

และการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก 
  ขอบเขตของการถือปฏิบัติ 

- ให้ถือปฏิบัติกับรายการบัญชีสินทรัพย์ทางการเงิน และการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- รายการหรือการด าเนินการที่ได้เกิดขึ้นก่อนประกาศนี้ ต้องปรับปรุงยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด 

- ประกาศนี้ จะมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้เนื ้อหาของประกาศมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์ 
- เพื่อก าหนดแนวทางการบันทึกบัญชี การน าเสนอ และการเปิดเผยข้อมูล ส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงิน และการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือหน่วยงานภายนอก ส าหรับส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
- เพื่อเป็นแนวทางให้กองตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยและผู้สอบบัญชีอิสระของมหาวิทยาลัยใช้

เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินและกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
- เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูล ที่แสดงในรายงานทางการเงิน

และสามารถน ารายงานทางการเงินมาวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อไป 
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 สาระส าคัญ  
1. เป็นการก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน 
2. นิยาม 

- สินทรัพย์ทางการเงิน แบ่งเป็น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ด้วยวิธีวัดมูลค่า 

- ตราสารอนุพันธ์ เช่น Futures Forward Option เป็นต้น 
- ตราสารทุน 
- ตราสารหนี้ 
- เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มีทั้งชั่วคราว

และระยะยาว 
3. การจัดการประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 

- สินทรัพย์ทางการเง ินวัดมูลค่าด้วยวิธ ีราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized Cost) เช่น 
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ 

- สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ๆ (FVTOCI) เช่น กองทุน
เปิดตราสารหนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล เงินลงทุนทั่วไป 
ตราสารอนุพันธ์ 

- สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVTOCI) เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่
ถือไว้เพ่ือการค้า 

4. การบัญชีเพื่อการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก 
- ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร ร ่ ว ม ล ง ท ุ น ก ั บ เ อ ก ช น ห ร ื อ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  (Joint 

operation/venture/company) 
- สิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ (Warrant, Share call Option) 
- วิธีส่วนได้เสีย การน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ การเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย 
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

5. การบัญชีเพื่อร่วมลงทุนในส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
 จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ทาง

การเงิน และการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการ

บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ทางการเงิน และการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก ตามที่เสนอ 
 
4.5 การขอรับรองให้สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติเป ็นหน่วยงานประเมินค ุณภาพภายนอก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากหน่วยงานที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
(กมอ.) ได้ม ีมติแจ้งประกาศและแนวปฏิบ ัต ิส  าหร ับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกรอบ 5 ปี โดยให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ               
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การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 (การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศ
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมิน
คุณภาพภายนอกก็ได้) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ . 2555 
ปัจจุบันได้ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.  การอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 ประกาศและแนวทางปฏิบัติ จึงเสนอรายชื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดตามประกาศดังกล่าว 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณากลั่นกรองพร้อมเสนอความเห็นประกอบ     
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อสถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติเป็น

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ก าหนด ตามที่เสนอ และให้ด าเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

  
4.6 การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการกลั่นกรอง

อุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7667/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้ครบวาระ 
การด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ประกอบกับการเสนอพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 เป็นอ านาจของที ่ประชุม      
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น จึงขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัยนักศึกษา ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา เป็นกรรมการ 
4. นายอธิป เหลืองไพโรจน์  เป็นกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ เป็นกรรมการ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์โทษทางวินัย

นักศึกษา ตามที่เสนอ ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง  เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หอมหวล บัวระภา เป็นกรรมการ 
4. นายอธิป เหลืองไพโรจน์   เป็นกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ เป็นกรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอดินแดง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9168/2562 ลงวันที่  31 ตุลาคม 2562 มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนมอดินแดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตาม ข้อ 8.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
กองทุนมอดินแดง พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้มีผู ้แทนคณบดี จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ ในการนี ้ จึงขอเสนอ                    
รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง 
ดังกล่าว   

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดี

คณะว ิศวกรรมศาสตร ์  เป ็นคณะกรรมการบร ิหารกองท ุนมอด ินแดง  ตามข ้อ 8.4 แห ่งข ้อบ ั งคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง พ.ศ. 2562 

 
4.8 การเสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “ศรีมอดินแดง” 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้มี

รางวัลศรีมอดินแดง และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1912/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับรางวัล “ศรีมอดินแดง” นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นได้
ด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัล“ศรีมอดินแดง” ซึ ่งตามองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที ่ 1912/2564               
ข้อ 9.1 (3) ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จากหัวหน้าส่วนงาน   
จ านวน 4 คน เป็นกรรมการ ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัล “ศรีมอดินแดง” ดังนี้ 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ

รางวัล “ศรีมอดินแดง” ตามที่เสนอ ดังนี้ 
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
3. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

4.9 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้มี

รางวัลกาลพฤกษ์ทองค า และมีการด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการ
พิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6910/2564 ลงวันที่                
16 สิงหาคม 2564 ได้ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีที ่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1858/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
สรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ดังกล่าว พิจารณากลั่นกรองและน าเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
ทั ้งประเภทบุคคลและประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร จ านวนไม่เกินประเภทละ 2 รายชื ่อ เสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกนั้น ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้
สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564               
ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
  ประเภทบุคคล เสนอจ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายสุกิจ ศิรินรกุล 
2. นายมิตรชัย อานันทนสกุล 

 ประเภทนิติบุคคล หรือองค์กร เสนอ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับ
รางวัลดังกล่าว ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบต่อไป 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบัน นายมิตรชัย อานันทนสกุล เป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการ แต่ใน
ค าประกาศเกียรติคุณระบุต าแหน่งปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ จึงเห็น
ควรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พิจารณาตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไปด้วย 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองค า ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
 ประเภทบุคคล เห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ดังนี้ 

1. นายสุกิจ ศิรินรกุล 
2. นายมิตรชัย อานันทนสกุล 

 ประเภทนิติบุคคล หรือองค์กร เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ดังนี้ มูลนิธิปิด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตของที่ประชุมต่อไปด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ในฐานะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ด าเนินการตามประกาศ คณะกรรมการประเมินผลการ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่1/2564) เรื่อง เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงาน ทั้งนี้ การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการประเมินตามข้อบังคับฯ และประกาศฯ ดังกล่าว 
เป็นครั้งแรก ซึ่งสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติยกเว้นการ
ด าเนินการตาม ข้อ 7.2 วรรคสองแห่งข้อบังคับฯ ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ “โดยผลการประเมินรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ
จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน” โดยการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นี้ ให้เป็นการประเมินเพ่ือทดลองระบบการประเมิน เพ่ือให้แต่ละส่วนงานได้ศึกษาท าความเข้าใจระบบการประเมิน
ก่อน ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน จึงขอแจ้งข้อมูล รูปแบบ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

การด าเนินการ 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มาตรา 46 ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

- การติดตามและประเมินฯ การด าเนินงานตามนโยบาย  
- รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค 
- เป็นข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือน รางวัล หรือค่าตอบแทน และสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของส่วนงาน 
หลักการส าคัญ คือ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 
สาระส าคัญ 
1. การติดตาม เป็นหน้าที่ของอธิการบดี เพื่อให้มีการท างานร่วมกัน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

หัวหน้าส่วนงาน ให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. การประเมินผล เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยด าเนินการผ่านกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
เกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับ 
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ส าคัญ (OKRs) ร้อยละ 40-60 
องค์ประกอบที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ 15-35 
องค์ประกอบที่ 3 ความพึงพอใจ ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละ 15-35 
คะแนน ร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คณะกรรมประเมินหัวหน้าส่วนงาน ประกอบด้วย 
อธิการบดี     เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ 
รองอธิการบดี 3 คน    เป็นกรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

วิธีการและข้ันตอนตามข้อบังคับ 
- จัดท า Self Appraisal Report โดยคณะกรรมการประเมินได้ก าหนด SAR รูปแบบดิจิทัล                     

เพ่ือรายงานตามปกติของส่วนงาน  
- กรรมการแจ้งผลการประเมินไปยังผู้รับการประเมิน ด้วยวิธีการตามที่คณะกรรมการประเมินฯ 

ก าหนด 
- เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 
- สภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการประเมินให้ผู้ประเมินรับทราบ 
คณะกรรมการประเมินก าหนดเกณฑ์การประเมินตามประกาศคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 1/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ส าคัญ (OKRs) ร้อยละ 50 
องค์ประกอบที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ 30 
องค์ประกอบที่ 3 ความพึงพอใจ ภาวะผู้น า และการส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละ 20 
การได้มาซึ่งข้อมูล 
องค์ประกอบที่ 1 รายงานการด าเนินการตาม OKRs ที่ได้ลงนามไว้กับอธิการบดี 
องค์ประกอบที่ 2 รายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ 
องค์ประกอบที่ 3 ด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินฯ ข้อมูลส่วนหนึ่งได้จากการส ารวจข้อมูล

จากบุคลากรภายในส่วนงาน และ ผู้รับบริการของส่วนงาน 
แนวทางการให้ระดับคะแนน  
คิดจากร้อยละของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแต่ละ OKR โครงการ หรือ กิจกรรม ดังนี้ 

ร้อยละที่ได้ ผลการปฏิบัติงาน 
100 ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือ สูงกว่าเป่าหมาย 

80-99 ด าเนินการได้ต ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
60-79 ด าเนินการได้บางส่วน/ช้ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
40-59 ด าเนินการได้ช้ากว่าเป้าหมายมาก 
1-39 เริ่มด าเนินการ 

ในการนี้ จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงหัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดการ
บันทึกข้อมูล on-line เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวัน
จันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญคณบดีทุกท่านหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เพื่อรับทราบรายละเอียดการบันทึกข้อมูล on-line เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมดังนี้ 
1. วิธีประเมินตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1-3 มีวิธีการอย่างไร 
2. เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 หมายถึง ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์               

ใช่หรือไม ่
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

3. องค์ประกอบที่ 3 เป็นการส ารวจข้อมูลจากบุคลากรภายในส่วนงาน และผู้รับบริการของส่วนงาน 
คณะกรรมการประเมินฯ จะมีการส ารวจข้อมูลจากภายนอกด้วยหรือไม่ กรณี มีการส ารวจข้อมูลจากภายนอก จะมี
การก าหนดหลักเกณฑ์อย่างไร 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยควรหารือร่วมกับแต่ละส่วนงานว่าจะด าเนินการเรื ่องอะไรเพื ่อให้เกิดการ 

Transform และเลือกเฉพาะโครงการที่ท้าทายเพื่อก าหนดเกณฑ์ OKRs 
2. เพื่อให้ท้าทายควรเพิ่มสัดส่วนคะแนน องค์ประกอบที่ 1 และลดสัดส่วนคะแนนองค์ประกอบที่ 2 

ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 2 ควรพิจารณาเกณฑ์การประเมินกรณีโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว               
และโครงการที่ยังไม่ด าเนินการเพ่ิมเติม 

ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามของที่ประชุม ดังนี้ 
1. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาการใช้เกณฑ ์OKRs แทนการใช้เกณฑ ์KPI 

โดยให้ความส าคัญ Output Outcome มากกว่า Process และ Input แต่ปัจจุบันยังมีเกณฑ์ OKRs บางส่วน             
ที่มีรูปแบบการ Process และ Input ซ่ึงในปี 2565 จะมีการก าหนดเกณฑ ์OKRs ทีเ่น้น Outcome มากขึ้น  

 ปัจจุบันการประเมินผลฯ มีลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ ์ กรณีจะเปลี ่ยนแปลงหลักเกณฑ์                
จะต้องน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะสามารถเสนอเกณฑ์ OKRs ที่ท้าทาย ไปยังฝ่ายบริหาร
เพ่ือพิจารณาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้  

2. องค์ประกอบที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนงานของหัวหน้าส่วนงานประจ าปี 
(รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี)  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้ก  าหนดให้สภามหาวิทยาลัย
เปรียบเสมือนเป็น Governance Broad ที่มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 11 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตาม KKU Transformations เพื่อให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการและรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดกลุ่มของสถาบันการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เลือกกลุ่ม Global and Frontier 
Research เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานไปในทิศทางดังกล่าว ทั้งนี้ การจะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น ควรให้ความส าคัญกับ Initiative ซึ่งการระดมความคิดเห็นเพ่ือ Input ข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จะท าให้เกิด Initiative ดังกล่าวได้  

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การส ารวจข้อมูลตามองค์ประกอบที่ 3 
จะส ารวจเฉพาะภายในเท่านั้น กรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนงานใดมี  Stakeholder กับ
หน่วยงานภายนอก อาจจะส ารวจข้อมูลจากบุคคลภายนอกเพ่ือประกอบการพิจารณาการให้คะแนนเพ่ิมเติมได้ 

ผลการประเมินรวมทั้ง 3 องค์ประกอบจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละส่วนงานมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมีการ
พิจารณาเป็นกรณีในการประเมินครั ้งถัดไป และขอรับประเด็นที ่มีการน าเสนอในที ่ประชุมเพื ่อเสนอไปยัง
คณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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5.2 การแต่งตั้งกรรมการสมทบ เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให้สอดคล้องตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อก าหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
1691/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ 8.2 (3) ที่ให้ผู้อ านวยการรวบรวม ชื่อ ประวัติความรู้ความช านาญ ของผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณาผู้ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วรายงานผลการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น ในการนี้ คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการ
วิจัย ประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสมทบ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื ่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอต่อที ่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งต่อไป 
 

5.3 แนวปฏิบัติในการนับระยะเวลาการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีกรณีปัญหาในการปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการนับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ซึ่งเดิม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวปฏิบัติโดยให้นับเฉพาะภาคต้นและภาคปลาย กรณีของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาพิเศษในปีที่จะขอส าเร็จการศึกษา ปีสุดท้าย เทอมสุดท้าย จะถือว่าใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกิน
ระยะเวลาการศึกษาปกติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร นั้น เนื่องจากนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา ได้เกิดการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ รวมถึงในการจัดการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องมีการปรับ เลื่อนหรือขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทันในปีการศึกษานั้นๆ จึงอาจมีการด าเนินการในภาค
การศึกษาพิเศษด้วย ซึ่งท าให้มีผลกระทบเรื่องการก าหนดระยะเวลาของผู้ส าเร็จการศึกษาในการให้ปริญญาเกียรตินิยมของ
คณะ วิทยาลัย ตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้หารือไปยังฝ่ายการศึกษาฯ และได้น าเสนออธิการบดีวินิจฉัยโดยใช้
อ านาจตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2562 โดยท่านอธิการบดี
วินิจฉัยแล้วจึงก าหนดแนวปฏิบัติในการนับระยะเวลาการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะได้รับปริญญา
เกียรตินิยม ดังนี้ 

1. ระยะเวลาการศึกษาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หมายถึง ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่นับตาม
ปีการศึกษา ประกอบด้วย ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ  
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2. ให้คณะที่เป็นผู้เสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะให้ปริญญาเกียรตินิยมในแต่ละปี
การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนและให้นับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตาม ข้อ 1 ทั้งนี้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาการศึกษาปกติที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร แต่ไม่นับเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง การจัดการเร ียนการสอนนอกสถานที ่ต ั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือที่ อว 0201.2/ว11399 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษา นั ้น  โดย
กระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอนหรือการวิจัยเพื ่อให้ได้อนุปริญญา ปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต กรณีมีการจัดการเรียนการสอนในพื ้นที ่อื ่นใดที ่มิใช่พื ้นที ่อันเป็นสถานที ่ต ั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังต่อไปนี้           

1. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
2. เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
3. เป็นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่และท้องถิ่น และ

นโยบายการพัฒนาประเทศ 
4. มีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน การ

สอนระดับอุดมศึกษา 
5. มีบุคลากร การเงิน และงานทะเบียนนักศึกษา ที่เป็นระบบเดียวกับการจัดการเรียนการสอนใน

สถานที่ตั้ง 
 ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีการจัดการเรียนการ

สอนนอกสถานที่ตั้ง 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

5.5 การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ล าดับที่ ประเภทบัญชี เงื่อนไข การติดตาม การด าเนินการ 

1 บัญชีรับเงินบริจาค จ านวนเงินในบัญชีคงเหลือไม่
เกิน 1 เท่าของงบรายจ่าย
ประจ าปี โดยใช้ข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี 

ตรวจสอบจ านวน
วงเงินคงเหลือตาม
เงื่อนไข 

จ านวนเงินที่เกินให้โอนมาไว้ใน
บัญชีส่วนกลาง โดยแยกบัญชี
ไว้ในชื่อบัญชีนั้น ๆ  โดยจัดสรร
ผลประโยชน์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2 โครงการเฉพาะ ปิดบัญชีเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
โดยระบุระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการ 

ตรวจสอบจ านวน
วงเงินคงเหลือตาม
เงื่อนไข และ
ระยะเวลาสิ้นสุด
โครงการ 

ให้ก าหนดการสิ้นสุดโครงการ
เป็นเมื่อใดและเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้วให้น าส่งเงินคืน
เจ้าของเงินหรือมหาวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี 

3 โครงการ 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
จ านวนเงินคงเหลือในบัญชีไม่
เกิน 1 เท่าของงบรายจ่าย
ประจ าปี       

ตรวจสอบจ านวน
วงเงินคงเหลือตาม
เงื่อนไข 

จ านวนเงินที่เกินให้โอนมาไว้ใน
บัญชีส่วนกลาง โดยแยกบัญชี
ไว้ในชื่อบัญชีนั้น ๆ  โดยจัดสรร
ผลประโยชน์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

4 บัญชีอ่ืน  ปิดเมื่อหมดความจ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ 

ตรวจสอบจ านวน
วงเงินคงเหลือตาม
เงื่อนไข 

หากหมดความจ าเป็นให้ปิด
บัญชีและน าส่งเงิน
มหาวิทยาลัย หากมีความ
จ าเป็นก็คงไว้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

นโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2560 เมื่อวัน

อังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 และตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 
 ส่วนที่ 4 : การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่เกินร้อยละ 3 
 เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของคณะ/หน่วยงาน ที ่มีความ
จ าเป็นต้องเปิดเป็นบัญชีเฉพาะ เช่น การระดมทุนจากเงินรับบริจาค หรือการรับเงินจากหน่วยงานที่มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจน ถึงอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะด าเนินการบริหารบัญชีเงินฝากเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะรวมกับการบริหารเงินลงทุนกับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานมีความประสงค์จะ
บริหารเงินฝากธนาคารเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
ให้สามารถแยกเป็นบัญชีเงินฝากของตนเองได้ ในการนี้ จึงเสนอการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะของมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบต่อไป 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16/2564 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 17/2564 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 

 

5.6 การจัดการวัคซีนของนักศึกษาและบุคลากร 
 กรรมการและเลขาน ุการ น  าเสนอข ้อม ูลสถ ิต ิการร ับว ัคซ ีน น ักศ ึกษา และบ ุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
- นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว  จ านวน 17,611 คน ร้อยละ 49.7 ในจ านวนนี้ ประมาณ 8,700 คน

ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ส่วนที่ยังไม่ฉีดเข็มที่ 2 มีการลงนัดเพ่ือฉีดแล้ว ร้อยละ 5 
- นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จ านวน  16,142 คน ร้อยละ 45.6 
- บุคลากรที่ได้รับวัคซีนแล้ว จ านวน  11,000 คน ร้อยละ 93.2 (ไม่รวมบุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่

พนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรณีบุคลากรอื่น ๆ มหาวิทยาลัย ได้มีการแจ้งไปยังแต่ละส่วนงานเพื่อให้
ส ารวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

- การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักศึกษายังไม่มากพอที่จะท าให้เกิด Herd Immunity ภายในมหาวิทยาลัย
ได้ ดังนั้น เห็นควรให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประสานงานร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาแนว
ทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไปยังนักศึกษาต่อไป 

- มหาว ิทยาล ัยควรจ ัดท าข ้อมูลต ่าง ๆ  เช ่น  บ ุคลากรฉีดว ัคซ ีนอะไรจ  านวนเท่าไหร่              
จ านวนนักศึกษาทีฉ่ีดวัคซีนแล้ว การระบาดและการติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษา เป็นต้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลทีถู่กต้อง ชัดเจน จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ิมมากขึ้น 

- ควรจัดท าข ้อมูลผลการว ิจ ัย ข ้อดี ข ้อเส ีย ของว ัคซ ีนแต่ละชนิด และข้อเท็จจร ิงใน                
การป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 
 มติ ที ่ประชุมรับทราบ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในกลุ่มนักศึกษาร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 สถานการณ์และแนวปฏิบัติการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                  
ในบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประธานกรรมการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ แพทย์หญิงเสาวนันท์ บ าเรอราช  หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้อ านวยการ Primary Care Unit (PCU) น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ 
และแนวปฏิบัติการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. รายงานนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอยู่ระหว่างการรักษา 
จ านวน 53 คน (รายงาน ณ วันที่ 26 กันยายน 2564) แบ่งเป็น 15 คณะ ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1                 
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม (หอ 26) 42 คน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 6 คน โรงพยาบาลขอนแก่นราม 3 คน 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 1 คน โรงพยาบาลต่างจังหวัด 1 คน  

2. บทบาทของ Primary Care Unit (PCU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
PCU มี 2 แห่ง คือ แห่ง 1 หลังศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) รับผิดชอบดูแลนักศึกษา

นอกศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด แห่งที่ 2 อยู่ระหว่างหอแปดหลัง และหอเก้าหลัง รับผิดชอบดูแลนักศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากร  

- กรณีเพ่ือการควบคุมโรคให้เลือกสถานที่ตามที่ระบุไว้  
- กรณีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลสามารถใช้บริการได้ทั้ง 2 แห่ง 
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3. แนวทางด าเนินการมาตรการการลดความเสี่ยง การลดจ านวน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

- กรณีมีพบผู้ติดเชื้อ มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเพ่ือสอบถามการพบปะสังสรรค์กับผู้อ่ืน
และการน า Rapid Test มาใช้ในการคัดกรองเพ่ือแยกผู้ติดเชื้อ 

- ข้อมูลค าแนะน าการปฏิบัติตัว DHMTT ควรออกทุกช่องทาง และถ่ีขึ้น 
- เพิ่มจุดล้างมือ เพิ่มสบู่ล้างมือ ในพื้นที่ส่วนกลางของคณะ เน้นการท าความสะอาดผิวสัมผัส 

ลูกบิด ราวบันได ปุ่มกดลิฟท ์
- งดกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา เช่น งานกลุ่ม หากจ าเป็นต้องมี ขอให้เน้นการสวมหน้ากาก

อนามัยและล้างมือ ไม่ทานอาหารร่วมกันขณะท างานกลุ่ม (อย่างน้อย 1 เดือน) 
- เพ่ิมช่องทางการตรวจสอบประวัติวัคซีน ของทุกคน ในมหาวิทยาลัยตลอดถึงผู้ประกอบการ

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่มีประวัติ จัดช่องทางการลงทะเบียนทั้งแบบ Online และ 
ไม่ Online 

- เตรียมสถานที่ส าหรับการแยกนักศึกษาที่ติดเชื้อ หากมีการตรวจมากขึ้น (ตัวเลขอาจจะถึง
ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากร) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
- กรณีการใช้สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ควรจ ากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
- คณะต่าง ๆ ควรก าชับมาตรการให้แก่นักศึกษาหลังจากสอบเสร็จทุกครั้ง เพ่ือให้ระมัดระวังการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งมาตรการป้องกันการติดเชื้อให้นักศึกษารับทราบด้วย 
- ร้านอาหารบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย บางแห่งไม่ด าเนินการตามาตรการลดความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี พบเห็นควรแจ้งหน่วยงานของรัฐ เพ่ือตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวด้วย จะช่วยลด
จ านวนนักศึกษาติดเชื้อได้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
  

ปิดประชุม เวลา 12.35 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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