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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน 

ครัง้ที ่21/2564 

เมือ่วนัพธุที ่22 ธนัวาคม 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. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

5. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

7. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

8. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

9. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

10. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

11. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

12. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

13. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

14. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

15. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

16. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

17. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

18. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

19. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

20. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

21. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

22. ผศ.พักตรวิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 

23. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

25. ศ.สมปอง คลายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 

26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

28. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

29. รศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

30. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

31. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

32. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

33. ศ.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

34. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

35. ศ.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

36. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

37. อ.กิตติ์ เธียรธโนปจัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

38. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

39. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากตดิราชการและภารกจิอื่น 

1. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

2. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

3. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชมุสารสนิ 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

 

2) รวมการประชุมผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสดวยระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) 

1. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชมุเวลา 13.40 นาฬกิา  

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 



- 3 - 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องแจงตอทีป่ระชมุ 

1.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหกําหนดการการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย ฝายเลขานุการจึงขอเสนอการกําหนด

ปฏิทินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ครัง้ที ่ วนัที ่ เดือน หมายเหต ุ

1 10 มกราคม  

2 24 มกราคม  

3 14 กุมภาพันธ  

4 28 กุมภาพันธ  

5 14 มีนาคม  

6 28 มีนาคม  

7 11 เมษายน  

8 25 เมษายน  

9 9 พฤษภาคม   

10 23 พฤษภาคม  

11 13 มิถุนายน  

12 27 มิถุนายน  

13 11 กรกฎาคม  

14 25 กรกฎาคม  

15 8 สิงหาคม  

16 22 สิงหาคม  

17 12 กันยายน  

18 26 กันยายน  

19 10 ตุลาคม  

20 25 (วนัองัคาร) ตุลาคม วนัจนัทรที ่24 หยดุวนัชดเชยวนัปยมหาราช 

21 14 พฤศจิกายน  

22 28 พฤศจิกายน  

23 13 (วนัองัคาร) ธันวาคม  วนัจนัทรที ่12 หยดุวนัชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

24 26 ธันวาคม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มต ิทีป่ระชมุรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 2   การรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที ่20/2564 

เมือ่วนัที ่22 พฤศจิกายน 2564 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 20/2564 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบยีบวาระที ่ 3   เรื่องสบืเนื่องหรือคางการพจิารณา 

3.1 (ราง) กรอบปฏิทินการศกึษา ปการศึกษา 2565 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 20/2564 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

ไดพิจารณาระเบียบวาระเรื่อง (ราง) กรอบปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 โดยท่ีประชุมไดมีมติขอให

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาจัดทํา (ราง) กรอบปฏิทิน

การศึกษา ปการศึกษา 2565 และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ือพิจารณาในการประชุม

ครั้งถัดไป นั้น บัดนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ (ราง) กรอบปฏิทิน

การศึกษา ปการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. กรอบปฏทินิการศกึษา ปการศกึษา 2565   เสนอเพือ่พจิารณาโดย   

โดยเสนอรางกรอบปฏิทินการศึกษา คือ การเปดภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565  เปนวันท่ี 27 

มิถุนายน  2565  

2. ขอมลูทีเ่กีย่วของเพือ่ประกอบการพจิารณา ทีส่าํคญัในการนํามาใชกําหนดกรอบปฏทินิ คอื 

1. ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปกติภาคละ 17 สัปดาห และภาคการศึกษา

พิเศษ 6 สัปดาห ซ่ึงอยูในเกณฑการจัดการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา 2558 

2. การสอบปลายภาคภาคการศึกษาปกติใชเวลา 14 วัน โดยนับรวมวันเสารและอาทิตย และภาค

การศึกษาพิเศษ จํานวน 3 วัน  

3. การสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาปกติ กําหนดไวจํานวน 5 วัน สวนภาคการศึกษาพิเศษไมได

กําหนดโดยใหข้ึนกับอาจารยผูสอนและคณะเพ่ือจัดการสอบ  

4. วันเทศกาลสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ํา และวันลอยกระทงประจําป พ.ศ. 2565 ตรงกับวัน

อังคารท่ี 8 พฤศจกิายน 2565 (งดการเรียนการสอนกอนวันลอยกระทง 3 วัน และงดการเรียนการสอนหลังวัน

ลอยกระทง 2 วัน)  

5. งดการเรียนการสอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ ธันวาคม 2565 

6. งดการเรียนการสอนในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน วันท่ี 25 มกราคม 2566 

7. งดการเรียนการสอนในวันสอบกลางภาค 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

3. การพจิารณารปูแบบกรอบปฏทิินการศึกษา ระดบัปรญิญาตร ีปการศกึษา 2565 

(ราง) ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2565 โดยกําหนดการเปดภาคการศึกษาตน                 

ปการศึกษา 2565 วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 มีกิจกรรมและระยะเวลาท่ีสําคัญ ดังนี้ 

    ปการศกึษา 2564 รางกรอบปฏทินิการศกึษา ปการศกึษา 2565 

ที ่ รายการ ภาคการศกึษาพเิศษ ภาคการศกึษาตน ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาพเิศษ 

1 วนัเปดภาคการศกึษา  2 พ.ค. 2565 27 ม.ิย. 2565 28 พ.ย. 2565 24 เม.ย. 2566 

2 วันสอบกลางภาค ไมจัดสอบในตาราง 22 - 26 ส.ค. 2565 23 - 27 ม.ค. 2566 ไมจัดสอบในตาราง 

3 วันสิ้นสุดการเรียน 12 มิ.ย. 2565 23 ต.ค. 2565 26 มี.ค. 2566 4 มิ.ย. 2566 

4 วันสอบปลายภาค 13 - 15 มิ.ย. 2565 25 ต.ค. - 13 พ.ย. 2565 27 มี.ค. – 10 เม.ย. 2566 6 - 8 มิ.ย. 2566 

5 วนัปดภาคเรยีน 16 ม.ิย. 2565 14 พ.ย. 2565 11 เม.ย. 2566 9 ม.ิย. 2566 

6 วันสงเกรดใหสํานักฯ 24 มิ.ย. 2565 21 พ.ย. 2565 21 เม.ย. 2566 16 มิ.ย. 2566 

7 วันประกาศตกออก ป.ตร ี 01 ก.ค. 2565 

  

23 มิ.ย. 2566 

8 วันหยุดนักขัตฤกษ  11 วัน 8 วัน 4 วัน 

หมายเหต ุ 1. ชวงปดภาคการศึกษาระหวาง ภาคการศกึษาตน–ภาคการศึกษาปลาย และ ภาคการศึกษาปลาย - ภาคการศึกษาพิเศษ   

จํานวน 2  สัปดาห 

2. งดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 ของเทศกาลสีฐานเฟสติวัลฯ ตั้งแตวันเสารท่ี 5 พ.ย.  

- วันพฤหัสบดีท่ี 10 พ.ย. 2565 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบปฏิทินการศึกษา 

ปการศึกษา 2565 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตเิห็นชอบ (ราง) กรอบปฏทิินการศึกษา ปการศึกษา 2565 

ตามที่เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 - รายชือ่หลกัสตูรที่มคีวามประสงคใชเกณฑ AUN QA ไปใชในการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2565 เปนตนไป จํานวน 74 หลักสูตร 

- (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... (ขอถอนวาระ) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 บัญญัติวาใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนใหไดมาตรฐานในระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการสํารวจความพรอมและความตองการ

ของหลักสูตรในการนําเกณฑ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ไปใชในการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2565 เปนตนไป และมีหลักสูตรท่ีใหความสนใจ รวมจํานวน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ท้ังสิ้น 74 หลักสูตร (เดิม 71 หลักสูตร แจงรายชื่อเพ่ิมเติม 3 หลักสูตร) ดังนั้น เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพหลักสูตรตามแนวทางดังกลาว ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อ

หลักสูตรท่ีมีความประสงคใชเกณฑ AUN QA ไปใชในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2565 

เปนตนไป จํานวน 74 หลักสูตร กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณาตอไป ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ท้ังนี้ ขอถอนเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. .... 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรท่ีมีความประสงคใชเกณฑ 

AUN QA ไปใชในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2565 เปนตนไป จํานวน 74 หลักสูตร 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยคณะเกษตรศาสตรไดใชเกณฑ 

AUN QA ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร มาตั้งแตปการศึกษา 2564  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อหลักสูตรที่มีความประสงคใช

เกณฑ AUN QA ไปใชในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2565 เปนตนไป จํานวน 74 หลักสูตร 

ตามที่เสนอ โดยใน 74 หลักสูตร เปนหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร 12 หลักสูตร แตขอใชเกณฑ AUN QA 

ในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา  2564 

 

4.2 (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดต้ังสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1793/2564) เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2552 ประกอบกับขอ 14.1 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง คาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

โดยมีอัตรา ดังนี้  

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา  

3.1.1 ภาคการศึกษาปกติ 15,000 บาท  

3.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษ 7,500 บาท 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ท้ังนี้ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา 

เดิมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ท่ีเคย

สังกัดคณะวิทยาศาสตรนั้น มีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท แตเม่ือมีการ

จัดต้ังวิทยาลัยการคอมพิวเตอรเปนสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว วิทยาลัยการคอมพิวเตอร จึงมี

ความประสงคปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาจากเดิม 12,000 บาท เปน 15,000 บาท ดวยมีภาระดาน

งบประมาณเพ่ิมเติมเก่ียวกับ เรื่อง Digital Transformation เรื่องโลกอนาคต อุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน 

อุปกรณ IoT หรือ Software ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองเปนซอฟตแวรลิขสิทธิ์ (License Software) เพ่ือใชสําหรับ

การเรียนการสอน ประกอบการหลักสูตรใหมทางดาน AI หลักสูตร Cybersecurity ซ่ึงตองมีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรเครือขาย รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษา เชน ศึกษาดูงาน หรือฝกงานในสวนภาคอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรตาง ๆ รวมท้ัง ความเปนเลิศทางดานงานวิจัย เปนตน ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ในศาสตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แลว จักพบวามหาวิทยาลัยขอนแกนมีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ท่ีคอนขางต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้

1. เนื่องจากยังมีนักศึกษาเดิมท่ียายจากคณะวิทยาศาสตรมายังวิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

ดังนั้น ใน (ราง) ประกาศ ฯ ฉบับนี้ จะตองระบุอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาเดิมดวย โดยในขอ 3 

ใหปรับขอความเก่ียวกับสําหรับนักศึกษาปจจุบันท่ีโอนยายมาจากคณะวิทยาศาสตรใหมีอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท จนกวาจะสําเร็จการศึกษา และสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาใหม 

ตั้งแตปการศึกษา 2565 มีอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 15,000 บาท 

2. การปรับข้ึนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาควรมีการคํานวณตนทุนการผลิตบัณฑิต 

(Unit Cost) เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบหลักการตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง คาธรรมเนยีมการศึกษาสาํหรบัหลกัสตูรระดับปรญิญาตร ีภาคปกต ิวิทยาลัยการคอมพิวเตอร และขอให

สํานักบรหิารและพฒันาวชิาการรบัขอคิดเหน็และขอเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการปรับแกไขกอนเสนอ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพิจารณาตอไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

4.3 การเสนอแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทหัวหนา

สวนงานที่เทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย และประเภทอาจารยประจํา 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 187/2563 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563 คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 4001/2563 

ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 คําสัง่มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 4726/2563 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 และคําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 3054/2564 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2564 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดแตงตั้งสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทหัวหนา

สวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย และประเภทอาจารยประจํา จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 

7 มกราคม 2565 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภท

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย และประเภทอาจารยประจํา

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดไววา 

ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ จํานวน 16 คน ประกอบดวย 

(1) อธิการบดี       เปนประธาน 

(2) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย 1 คน   เปนกรรมการ 

(3) ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เปนกรรมการ 

(4) กรรมการผูทรงคุณวฒุิภายนอก กลุมสาขาวชิาละ 1 คน รวม 3 คน เปนกรรมการ 

(5) หวัหนาสวนงานที่เทยีบเทาคณะและหรือวทิยาลยั  เปนกรรมการ 

กลุมสาขาวชิาละ 1 คน รวม 3 คน  

(6) กรรมการจากอาจารยประจาํ กลุมสาขาวชิาละ 1 คน รวม 3 คน เปนกรรมการ 

(7) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      เปนกรรมการ 

(8) ประธานสภาพนักงาน      เปนกรรมการ 

เวนแตกรณีประธานสภาพนักงานไมใชอาจารยประจํา ใหรองประธานสภาพนักงานคนท่ี 1 เปนกรรมการ 

(9) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย    เปนกรรมการและเลขานุการ 

(10) ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 7 คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภาวิชาการ ใหเปนไปดังตอไปนี้ 

(1) ใหทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกนเลอืกกรรมการตามขอ 5(4) และ (5) 

(2) ใหที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกกรรมการตามขอ 5(6) จากรายชื่อที่

สวนงานที่เทียบเทาคณะหรือวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยเสนอ 

สวนงานละไมเกิน 3 รายชื่อ 

กรรมการตามขอ 5 (6) ตองเปนอาจารยประจําท่ีเปนหรือเคยเปนผูรับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยและมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน เปนกรรมการ 

กรณีท่ีกลุมสาขาวิชาใดไมมีอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย หรือมีแตเปนผูมี

คุณสมบัติอ่ืนไมครบถวน หรือไมรับเปนกรรมการ ใหผูมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารยเปน

กรรมการตามขอ5 (6) ได 

อาจารยประจําตามขอ 5 (6) ตองไมเปนผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน หรือรองหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะหรือวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ดังนั้น เพ่ือใหการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ เปนไปตามขอ 5 และขอ 7 แหงขอบังคับ

ฉบับดังกลาว ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการ 

ดังนี้ 

1. ประเภทกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน (ตามขอ 5(4)) 

2. ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย กลุมสาขาวิชาละ 1 คน 

รวม 3 คน (ตามขอ 5(5) 

3. ประเภทกรรมการจากอาจารยประจํา กลุมสาขาวิชาละ 1 คน รวม 3 คน (ตามขอ 5(6)) 

ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยเปนรายชื่อท่ีเสนอ

จากสวนงาน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําดวยแลว 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการ ไดเสนอวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทหัวหนาสวนงานท่ีเทียบเทาคณะและหรือวิทยาลัย และประเภทอาจารยประจํา 

โดยใชวิธีการเลือกโดยการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม Google Form 

และประธานกรรมการ ไดใหท่ีประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ตามขอ 5 (4) โดยสามารถเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมได 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอรายชื่อกรรมการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ตามขอ 5 (4) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพ่ิมเติมจากรายชื่อท่ีเสนอ จํานวน 1 คน คือ 

ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงคชิษณุสรร สวัสดิวัตน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบการใชวธิกีารเลอืกโดยการลงคะแนนดวยวิธีดิจิทัลผานโปรแกรม Google Form

ตามที่ประธานกรรมการเสนอ 

2. เห็นชอบและเลือกบุคคลดังตอไปนี้รวมเปนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดังนี ้

2.1 ประเภทกรรมการผูทรงคุณวฒุภิายนอก กลุมสาขาวชิาละ 1 คน รวม 3 คน 

(ตามขอ 5 (4)) ไดแก 

1) สาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ไดแก ศาสตราจารยพฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ 

2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี ไดแก รองศาสตราจารยบณัฑิต ทิพากร 

3) สาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ ไดแก ศาสตราจารยปานสริ ิพันธุสวุรรณ 

2.2 ประเภทหวัหนาสวนงานทีเ่ทยีบเทาคณะและหรอืวิทยาลยั กลุมสาขาวชิาละ 1 คน 

รวม 3 คน (ตามขอ 5 (5)) ไดแก  

1) สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ไดแก คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

2.3 ประเภทกรรมการจากอาจารยประจาํ กลุมสาขาวชิาละ 1 คน รวม 3 คน 

(ตามขอ 5 (6)) ไดแก 

1) สาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ไดแก ศาสตราจารยเฉลมิศักดิ ์พิกุลศร ี

2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีไดแก ศาสตราจารยสจุนิต บรุรีัตน 

3) สาขาวชิาวทิยาศาสตรสขุภาพ ไดแก ศาสตราจารยสมศกัดิ ์เทยีมเกา 

 

4.4 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ จํานวน 3 ราย  

- รายงานการประชมุ “ลบั” - 

 

4.5 การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ประเภทคณบดี และประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด เสนอตอท่ีประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 9685/2563 

ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ไดแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด นั้น เนื่องจากกรรมการประเภทคณบดี 

และ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564ประกอบกับตามขอ 5 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก พ.ศ. 2558 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

ขอ 5 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประจํา ประกอบดวย 

(1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(2) รองอธิการบดี     เปนกรรมการ 

(3) คณบดี      เปนกรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน   เปนกรรมการ 

(5) ผูอํานวยการ     เปนกรรมการและเลขานุการ 

จํานวนและรายชื่อของกรรมการตาม (2) (3) และ (4) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนดและ

เลือกตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละสํานัก 

ใหกรรมการตาม (3) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารง

ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ดังนั้น เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการประจําสํานักหอสมุด ประเภทคณบดีและประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 5 (3) และ (4) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําสถาบัน 

สํานัก หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน สํานัก พ.ศ. 2558 สํานักหอสมุด จึงขอเสนอ

รายชื่อกรรมการประเภทคณบดีและประเภทผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

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

1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยี 

1.2 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

1.3 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

2. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ 5 (4) จํานวน 2 คน ไดแก 

2.1 รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักดี 

2.2 รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

ประเภทคณบดี และประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

มต ิที่ประชมุพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังตอไปนี้เพื่อรวมเปนกรรมการ

ประจําสํานักหอสมุด ตามที่เสนอ ดังนี ้

1. ประเภทคณบด ีตามขอ 5 (3) จํานวน 3 คน ไดแก 

1.1 คณบดีคณะเทคโนโลย ี

1.2 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 

1.3 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

2. ประเภทผูทรงคุณวุฒ ิตามขอ 5 (4) จํานวน 2 คน ไดแก 

2.1 รองศาสตราจารยเพียรศักดิ์ ภักด ี

2.2 รองศาสตราจารยวรานุช ปติพัฒน 

 

4.6 นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. นโยบายการจดัทํางบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวทิยาลัยขอนแกน 

นโยบายการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา และ

การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชงบประมาณท้ังใน

ระดับสวนกลางและสวนงานตาง ๆ รวมถึงใชเปนแนวทางการกํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณใหมีความ

สอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตรของชาติ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการบริหารผลงานเชิงยุทธศาสตร และการบูรณาการแผนงาน โครงการ ใหเกิดความ

สอดคลอง เชื่อมโยง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  

นโยบายทั่วไป 

1. การจัดทํางบประมาณภาพรวมมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ดานความม่ันคง ดานการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

2. การจัดทํางบประมาณสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และสงเสริมสนับสนุนพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัยพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี ดานการ

บริการวิชาการแกสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีสําคัญ 3 ดาน 

ไดแก ดานประชาคม หรือผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ดานระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย 

(Ecological) ดานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนมหาวิทยาลัยขอนแกน (Spiritual) ตามแผนยุทธศาสตร

การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566 

4. มุงเนนความสอดคลอง เชื่อมโยง และการบูรณาการของแผนงาน โครงการ ท้ังแผนงานขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร และแผนงานขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ

ความประหยัด 

นโยบายการจดัทํางบประมาณเงนิอดุหนุนจากรฐั 

1. งบประมาณพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และตอบสนองตอตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงศักยภาพ ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ และแนวโนม

การเติบโตของแตละสวนงาน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

2. งบประมาณเพ่ือการบูรณาการ และบริการวิชาการ มุงเนนบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนงาน

และหนวยงาน โดยอาศัยโจทย ความตองการ และปญหาของชุมชนเปนหลัก มีการทํางานเชิงมิติพ้ืนท่ี เพ่ือให

เกิดการสรางองคความรูใหมของมหาวิทยาลัย และของสังคม สงเสริมการสรางความยั่งยืนโดยเนนการสราง

ความม่ันคงดานอาชีพและความผาสุกแกชุมชน 

3. งบประมาณดานการวิจัย สงเสริมการสรางโครงการวิจัยขนาดใหญท่ีมีการบูรณาการองคความรูใน

หลากหลายสาขาวิชา มีเปาหมายในการแกปญหาสําคัญท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ หรือระดับโลก ท่ี

สอดคลองกับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  

นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได 

1. มีความสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป 

(พ.ศ.2563-2566) รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2566 ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ 

2. งบประมาณเชิงยุทธศาสตร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของมหาวิทยาลัยทุกดาน 

โดยมุงเนนโครงการ Flagship Projects การพัฒนาระบบสารสนเทศพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

การพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหมท่ีมีการบูรณาการขามศาสตร การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การปรับปรุงสภาพแวดลอม และสรางมหาวิทยาลัยสีเขียว  

3. งบประมาณพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสวนงาน โดยมุงเนนหลักประหยัด 

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สงเสริมความเปนเลิศเฉพาะดานของสวนงาน เพ่ือมุงสูความเปนผูนําดานวิชาการ

ในระดับสากล 

4. งบประมาณเพ่ือการลงทุน มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสวนท่ีมีการใชงานรวมกัน และสวนท่ีมีศักยภาพ

ในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงรวมถึงระบบโครงสราง อาคาร และครุภัณฑ โดยตองผาน

การพิจารณาและกลั่นกรองความคุมคาของการลงทุน มีการประเมินและติดตามผลการใชงานอยางตอเนื่อง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

5. งบประมาณดานการวิจัยตองเนนงานท่ีมีความโดดเดนและมีผลลัพธชัดเจนเม่ือเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยอ่ืน ๆ สงเสริมสนับสนุนใหทุกสวนงานรวมมือกันผลิตผลงานวิจัยท่ีมีความ

หลากหลายและจริงจัง สามารถตอบโจทยยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย เพ่ือมุงยกระดับ 

ranking ใหสูงข้ึนตามนโยบาย Reinventing university 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน และรับทราบปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ 

 

4.7 - (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2565  

- (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน

เสริมระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร) 

- (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน

เสริมระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ปการศกึษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา 

(มอดินแดง) 

- (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2565 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนจะ

ดําเนินการเปดรับสมัครนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2565 

และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 11.5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการประจําโรงเรียน มีบทบาทและหนาท่ีในการกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และจํานวนนักเรียนท่ีจะรับ โดยใหเสนอตอคณะและท่ีประชุมคณบดี ซ่ึงโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดดําเนินการเสนอคณะศึกษาศาสตร โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เรียบรอยแลว ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดังนี้ 

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2565  

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2565 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะ และขอสังเกต ดงันี ้

1. ขอ 3.3 ของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบ

คัดเลือกนักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) ใหปรับแกไขขอความการชําระเงินเหมือน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 ประจําป

การศึกษา 2565 

2. มีขอสังเกตวา เว็บไซต www.autstickku.com ไมทํางาน อาจใชโดเมนของ KKU 

เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือวาเปนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดสอบถามและมีขอเสนอแนะวา การรับสมัครและคัดเลือก 

ชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 กรณีใชสิทธิสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น ครอบคลุมถึงบุคลากร

หนวยงานในกํากับเดิม และบุคลากรหนวยงานวิสาหกิจหรือหนวยงานตามยุทธศาสตรดวยหรือไม หากไมได

ครอบคลุมบุคลากรหนวยงานวิสาหกิจหรือหนวยงานตามยุทธศาสตรอาจพิจารณาเพ่ิมกลุมบุคลากรดังกลาวดวย 

เนื่องจากบุคลากรกลุมดังกลาวเปนบุคลากรภายใตโครงสรางของมหาวิทยาลัยเชนกัน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดตอบขอซักถามวา การรับสมัครและคัดเลือก ชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 

กรณีใชสิทธิสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนไดครอบคลุมถึงบุคลากรหนวยงานในกํากับเดิมแลว แตยังไม

ครอบคลุมถึงบุคลากรหนวยงานวิสาหกิจหรือหนวยงานตามยุทธศาสตร หากในอนาคตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

สามารถรองรับจํานวนนักเรียนไดเพ่ิมมากข้ึนก็อาจมีแนวโนมพิจารณาในประเด็นดังกลาว 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมตดิังนี้ 

1. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือก

นักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2565 ตามที่เสนอ 

2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) และขอใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม

ไปดําเนินการปรับแกไขกอนประกาศใชตอไป 

3. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก

นักเรียนเสริมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ตามที่เสนอ 

4. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือก

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2565 และขอใหคณบดี

คณะศึกษาศาสตรรับขอสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการปรับแกไขกอนประกาศใชตอไป 

http://www.autstickku.com/
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 การสรรหาคณบดบีัณฑิตวทิยาลยั 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย ศาสตราจารยสุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการ

สรรหาคณบดีเปนไปตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 

ซ่ึงกําหนดใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของ

ผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงคณบดีพนจากตําแหนงดวย

เหตุอ่ืนกอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในหกสิบวัน ในการนี้ จึงขอเสนอตอ

ท่ีประชุมเพ่ือทราบกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตอไป ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

5.2 รายงานผลการดําเนนิงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วทิยาลยันานาชาต ิ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เสนอตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการรายงานประจําปงบประมาณ 2564 

ของวิทยาลัยนานาชาติ เปนไปตามขอ 29 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานในกํากับของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2555 วิทยาลัยนานาชาติ จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว โดยปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติมีการจัดการสอนในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร 

และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ซ่ึงเริ่มเปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา และมีบุคลากรสายผูสอน 42 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน 18 คน มีนักศึกษารวม 1,019 คน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

มีผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็นยุทธศาสตรและภารกิจหลัก โดยมีผลงานทางวิชาการท่ี

ชัดเจนครอบคลุมตามพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ 

และในปงบประมาณ 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยนานาชาติ มีรายได

รวมท้ังสิ้น 92,729,550.69 บาท มีคาใชจายรวมท้ังสิ้น 66,019,716.70 บาท และมีรายไดสูงกวาคาใชจาย

ท้ังสิ้น 26,709,833.99 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท้ังนี้ ศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดแจงตอท่ีประชุมวา 

เนื่องดวยวันท่ี 1 มกราคม 2565 จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในการนี้ จึงขอ 

ขอบพระคุณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุน

และความอนุเคราะห การประสานงานตาง ๆ ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ ทําใหวิทยาลัยนานาชาติ

สามารถดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยนานาชาติไดสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 

ในการนี้ อธิการบดีไดกลาวแสดงความชื่นชมและขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยละออศร ี

เสนาะเมือง ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีและมีผลงานตาง ๆ ไดอยางภาคภูมิใจ ท้ังในฐานะศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน และขออํานวยพรใหศาสตราจารยละออศรี เสนาะเมือง มีสุขภาพแข็งแรง

และเปนกําลังสําคัญใหกับมหาวิทยาลัยตอไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และปรบมือรวมแสดงความขอบคุณ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 21/2564 ในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 

ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบยีบวาระที ่ 6   เรื่องอืน่ ๆ 

6.1 หารือการพิจารณาสถานะ บทบาทและหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต 
ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 20/2564 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ไดพิจารณาเรื่อง การพิจารณา 

บทบาท หนาท่ี ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงท่ีประชุมไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และมีมติเห็นควร
กําหนดใหมีการประชุมปรึกษาหารือการพิจารณา บทบาท หนาท่ี ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต ในชวงเชา
ของวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา และขอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

จัดเตรียมขอมูล SWOT Analysis เพ่ือประกอบการพิจารณาตอไปดวย นั้น ในการนี้ จึงขอใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดใหขอมูลสรุปประเด็นท่ีไดมีการหารือเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอตอท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานการวิเคราะหสถานการณ (Situation Analysis) และไดมีการหารือแนวทาง
บัณฑิตวิทยาลัยยุคใหม การศึกษาแนวใหม การปรับเปลี่ยนการจัดการในเรื่องตาง ๆ แนวทางการสนับสนุน
นักศึกษาปริญญาเอกควรจะมีแนวทางอยางไร ซ่ึงไดมีการเสนอแนวคิดในหลากหลายรูปแบบและไดนําเสนอใน

การประชุมกลุ มยอยกลุ มท่ี  1 Global & Frontier Research University : Roadmap to Success ซ่ึ งผลสรุป
โดยสังเขปวาโดยหากมหาวิทยาลัยจะใหทุนสนับสนุนในรูปแบบเดิม คือ การสนับสนนุคาธรรมเนียมการศึกษา
ดวยจะทําใหใชงบประมาณในการลงทุนจํานวนมาก ซ่ึงในตางประเทศหลายแหงเริ่มสนับสนุนโดยยกเวน

ค าธรรม เนี ยมการศึกษาและสนั บ สนุ น ใน รูป แบบ  Teacher Assistant หรือ  Research Assistant 
มหาวิทยาลัยก็จะสามารถจัดสรรทุนเพ่ิมจํานวนนักศึกษาไดมากข้ึน เพียงแตงบประมาณท่ีจัดสรรไปยังคณะ
ก็จะลดลง จึงไดมีการหารือในหลาย ๆ ประเด็น และจะมีการนําเสนออีกครั้งวามหาวิทยาลัยจะสนับสนุนระดับ

บัณฑิตศึกษาหรือจะมีกลยุทธอยางไร และสําหรับเรื่องนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) ก็จําเปนท่ี
จะตองมีการทําการตลาดดวย 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ประเด็นท่ีจะขอหารือ คือ สถานะ บทบาท และ

หนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยควรเปนอยางไร โดยมี 3 แนวทาง ดังนี้ 
1. ยุบบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดสรรภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยไปสังกัดท่ีคณะ 

ประเด็นพิจารณา : ผลดี – ผลเสียอยางไร 

2. คงสถานะมีบัณฑิตวิทยาลัยเชนเดิม  ประเด็นพิจารณา : บทบาทหนาท่ี โครงสรางภายใน 
โครงสรางคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย การทํางานรวมกันกับคณะ คาใชจายและคาธรรมเนียมการศึกษา
จะมีการจัดสรรงบประมาณอยางไร 

3. ปรับบทบาทและหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยใหตรงตามเปาหมาย โดยอาจจะตองแบงหนาท่ี
ของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะใหมีความชัดเจน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา ดวยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดกําหนดพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย คือ การกําหนดนโยบายดานบัณฑิตศึกษา แตในปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย
ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากโครงสรางการบริหารในปจจุบันไมเอ้ืออํานวยใหดําเนินการได ซ่ึงเดิม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยจะมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการซ่ึงจะทําใหการกํากับนโยบาย

ตาง ๆ ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว หากมีการปรับโครงสรางของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยไดก็จะทํา
ใหทิศทางชัดเจนข้ึน ซ่ึงในปจจุบันการปฏิบัติงานอาจมีความลําบากเนื่องจากจะตองมีการประสานงานรวมกับ
รองอธิการบดีจํานวน 3 ฝาย คือ ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ และฝายการตางประเทศ 
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การประสานงานอาจทําใหเกิดชองวางได ซ่ึงท้ัง 3 ฝายมีความสําคัญอยางมากในการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

ดังนั้น หากอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยก็จะทําใหทิศทางการผลักดัน ทิศทาง 
การเปนมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research) มีความชัดเจนมากข้ึน 

คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน

เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญและเปนมหาวิทยาลัย Frontier Research University หากนโยบายทางดาน
บัณฑิตศึกษาไมชัดเจนและทิศทางในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ียังไมชัดเจนเพียงพอก็จะไมสามารถ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวได ซ่ึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและระดับ

ปริญญาเอกเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง นโยบายการรับเขาศึกษาจะตองชัดเจน ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จะตองกําหนดทิศทางและนโยบายใหชัดเจนจึงสนับสนุนใหมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการประจํา และ
มีรองอธิการบดีรวมเปนคณะกรรมการประจําเพ่ือตัดสินใจรวมกันก็จะทําใหการดําเนินการสะดวกและรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน 
ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหนาท่ีควบคุม

มาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น หากจะคงสถานะของบัณฑิตวิทยาลัยตอไปจะตองแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 โดยยกเวนคณะกรรมการประจําสวนงานของบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยจะตองกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการจําสวนงานใหมเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ 

ควรดําเนินการกอนการแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทานใหม สําหรับการรับเขาศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกจะดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการของ Global and 
Frontier Research ซ่ึงจะมุงเนนการผลิตองคความรู ผลงานวิจัย ตีพิมพบทความวิจัยอยูใน Quartile 1 และ 2 

แตทิศทางการรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทของในประเทศไทยสวนใหญยังคงจัดการหลักสูตรโดยเนนการ
แสวงหารายได ดังนั้น สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกนจะเนนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางดานวิจัย 
และการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทจะดําเนินการควบคูกันท้ังแบบมุงเนนงานวิจัยเปนหลักหรือแบบ

ผสมผสานตามความพรอมของแตละสาขาวิชา 
ประธานกรรมการ ใหขอมูลตอท่ีประชุมวา เนื่องจากมีผูขอสังเกตวา ในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนท้ังผูขานนามบัณฑิตและลงนามในใบปริญญาบัตรของ

กลุมบัณฑิตศึกษา ซ่ึงนักศึกษาเหลานั้นเปนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะ จึงควรใหคณะเปนผูดําเนินการ
จะเหมาะสมกวา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ ดังนี ้
1. การลงนามในใบปริญญาบัตรและขานรายชื่อบัณฑิตท้ังระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท 

และระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะ คณะก็สามารถดําเนินการได แตสําหรับหลักสูตรรวมในระดับ

บัณฑิตศึกษาหากจะแยกใหคณบดีแตละคณะเปนผูลงนามในใบปริญญาบัตรอาจจะดําเนินการไดยาก ดังนั้น 
จึงเห็นวาควรใหบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในใบปริญญาบัตรและขานรายชื่อบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรรวมได 

2. เรื่องบทบาทหนาท่ีในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะนั้น ในปจจุบัน
อาจมีการซํ้าซอนในบางกระบวนการ ดังนั้น จึงเห็นวา ควรใหบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาท่ีในการดูแลนโยบายใน
ภาพรวมท้ังหมด สวนการดําเนินการตาง ๆ ใหเปนหนาท่ีของคณะเปนผูรับผิดชอบ 
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3. หากมีคณะกรรมการท่ีกําหนดทิศทางดานบัณฑิตศึกษาก็จะทําใหมหาวิทยาลัยมี
นโยบายดานบัณฑิตศึกษาท่ีชัดเจนซ่ึงจะทําใหคณะสามารถดําเนินการตามทิศทางท่ีกําหนดได 

4. บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบควบคุมการขอสําเร็จ
การศึกษาของบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงปจจุบันไดจัดทําแพลตฟอรมออนไลนเพ่ืออํานวย
ความสะดวก เพ่ิมความรวดเร็ว ลดข้ันตอนและลดภารกิจของบุคลากรไดเปนอยางดี ดังนั้น บุคลากรท่ีสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะตองปรับบทบาทและหนาท่ีในสวนของการตรวจสอบเปลี่ยนไปดําเนินการในสวนอ่ืน ๆ  
เชน การตลาด เปนตน 

5. ท่ีประชุมสอบถามขอดีขอเสียของการยุบบัณฑิตวิทยาลัย 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดตอบขอซักถาม ดังนี้  
- หากไมมีบัณฑิตวิทยาลัยก็จะเปนการลดข้ันตอน เชน คณะสามารถตรวจสอบ

เรื่องการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานไดเอง โดยสามารถเสนอผานฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติสําเร็จการศึกษา โดยไมตองผานบัณฑิตวิทยาลัย 

- คณะจะตองดําเนินการเก่ียวกับระบบการรับนกัศึกษาท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑกลาง
ระบบการสําเร็จการศึกษาท่ีไดมาตรฐานและจะตองมีระบบการสนับสนุนนักศึกษาในระหวางการศึกษา เชน 
การอบรมตาง ๆ 

- หากคณะใดท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาไดอยางเปนระบบ
ก็จะมีความรวดเร็วและเปนผลดีกับทางคณะ แตหากคณะใดท่ียังไมมีความเขมแข็งในการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษาอาจจะทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการอนุมัติสําเร็จการศึกษาได 

- ปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีมหาวิทยาลัยใดท่ีไมมีบัณฑิตวิทยาลัยเพียงแตเปน
บัณฑิตวิทยาลัยในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป โดยสวนใหญจะมีรูปแบบเหมือนกับมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สวนหนึ่งจะมีรูปแบบลักษณะสํานักงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีโดยใช
ชื่อวา สํานักบัณฑิตศึกษา โดยทําหนาท่ีตรวจสอบการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษากอนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย สําหรับคณะท่ีมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกวา 1,000 คน สวนใหญจะเปนบัณฑิตวิทยาลัย คณะท่ี
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ํากวา 1,000 คน สวนใหญจะเปนสํานักบัณฑิตศึกษา และปจจุบันไมมี
มหาวิทยาลัยใดท่ีมีบัณฑิตศึกษาท่ีคณะดําเนินการเอง 

6. หากยังคงใหมีบัณฑิตวิทยาลัยอาจจะกําหนดใหมีคณะกรรมการท่ีดูแลควบคุม
กําหนดทิศทางนโยบายในรูปแบบเฉกเชนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร คือ มีองคประกอบของกรรมการหลาย
องคประกอบ เชน อธิการบดี รองอธิการบดีท่ีเก่ียวของ คณะ 3 กลุมสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ จะทําใหผลักดัน
นโยบายท้ังเรื่องทุน แนวคิดท่ีจะนําวิจัยกับการท่ีมีบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหการวิจัยเปน Frontier Research ได 

7. หากบัณฑิตวิทยาลัยจะมีบทบาทในเชิงนโยบาย บัณฑิตวิทยาลัยควรจะตองเชื่อมโยง
เรื่อง Global and Frontier Research ดวย 

8. ควรมีการทบทวนพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยวามีความเหมาะสมกับสถานการณ 
และสนับสนุนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือไม ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยควรจะมีบทบาทในดานตาง ๆ เชน การทํา
การตลาดเชิงรุก การเชื่อมโยง Global and Frontier Research เพ่ือใหเขาถึงแหลงทุนท้ังภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน เปนตน 

9. มหาวิทยาลัยควรมีคณะทํางานในการทํา Proposal Development เพ่ือท่ีจะ
เสาะแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ ท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชน และรวมกันทบทวนวาในแตละปมีทุน
อะไรบาง และเม่ือทราบวาโครงการเปนอยางไรก็จะไปหานักศึกษาเขามาเปนนักวิจัยหรือผูชวยนักวิจัย ซ่ึงจะ
ทําใหมหาวิทยาลัยไดทุนวิจัย ผลงานวิจัย และสามารถตีพิมพผลงานวิจัยใน Scopus สูงได 
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ฉบบัไดรบัการรบัรอง จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว 

10. ควรนําขอดีของการท่ียุบบัณฑิตวิทยาลัยมาปรับประยุกตใชรวมกับการคง

สถานะใหมีบัณฑิตวิทยาลัยตอไป เชน การลดข้ันตอน ไมซํ้าซอน มีความคลองตัวและมีความรวดเร็ว เปนตน 
และคณะใดท่ีมีความพรอมในการดําเนินการก็อาจใหคณะสามารถดําเนินการไดเอง สวนข้ันตอนในการ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานเกณฑกลางอาจใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

11. ควรปรับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และควรมีการดําเนินการท่ีมีความรวดเร็ว 
การทําอยางไรเพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนในการผลักดันงานวิจัยท่ีจะสนับสนุน Frontier 
Research University ได รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัยควรมีบทบาทการทําการตลาดดวย  

ประธานกรรมการ ไดสรุปสาระสําคัญโดยสังเขปเพ่ือการดําเนินการตอไป ดังนี ้
คงสถานะของบัณฑิตวิทยาลัยตอไป โดยพิจารณาประเด็นเพ่ิมเติม ไดแก 
บทบาทของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. กําหนดนโยบาย โดยจะตองมีการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. กํากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตศึกษา  

3. มุงตอบสนองงานวิจัยท่ีเปน Global and Frontier Research จะตองมีการบูรณาการ
งานวิจัยและบัณฑิตศึกษาเขาดวยกัน บทบาทในการสนับสนุน Proposal Development รวมกับคณะเพ่ือ
ทํางานวิจัย เพ่ือหาแหลงทุนวิจัย และนํามาเปนทุนใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

การกําหนดโครงสรางภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีมีการแบงเปนงานตาง ๆ 
ตําแหนงการบริหารงานระดับรองคณบดีฝายตาง ๆ ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม เพ่ือใหมีความสอดคลอง
กับภาระสนับสนนุหนาท่ีและบทบาทใหม 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแลว เห็นควรใหมกีารพิจารณาหาขอสรุปถงึบทบาทและหนาที่
ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในประชุม ครั้งที่ 
1/2565 ในวันจันทรที่ 10 มกราคม 2565 อีกครั้ง 

 
เลิกประชมุเวลา 16.25 นาฬกิา 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   
นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


		2022-01-11T09:33:08+0700
	เด่นพงษ์ สุดภักดี




