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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 3/2565 

เม่ือวันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 

ณ หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

----------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

(1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี     ประธานกรรมการ 

2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 

3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

4. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  กรรมการ 

5. รศ.ไพบูลย ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการ 

6. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

7. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

8. รศ.ประพันธศักดิ์ ฉวีราช ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 

9. ผศ.เดนพงษ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝายดิจิทัล      กรรมการและเลขานุการ 

10. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ผูชวยเลขานุการ 

11. นางสุภารัตน มูลศรี  ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

(2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

12. ผศ.ธรา ธรรมโรจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

13. รศ.นวรัตน วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ    กรรมการ 

14. ศ.มนตชัย ดวงจินดา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

15. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ  รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

16. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต  รองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

17. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการ 

18. รศ.วรานุช ปติพัฒน  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร    กรรมการ 

19. รศ.จุรีรัตน ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย    กรรมการ 

20. ผศ.อารยา เชาวเรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

21. ผศ.กิตติบดี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร     กรรมการ 

22. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองคณบดีฝายวิจัย บัณฑิตศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 

24. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

25. รศ.ศรปีระจักร ครองสุข รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร   กรรมการ 
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26. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 

27. ผศ.บุรินทร เปลงดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร    กรรมการ 

28. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ 

29. ศ.กัลปพฤกษ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ 

30. รศ.ชูพงษ ทองคําสมุทร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร    กรรมการ 

31. ศ.บัณฑิตย เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร    กรรมการ 

32. ศ.วงศา เลาหศิริวงศ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร    กรรมการ 

33. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

34. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร  กรรมการ 

35. รศ.พงศกร พรรณรัตนศิลป รองคณบดีฝายบริหาร วางแผน และพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

36. รศ.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน   กรรมการ 

37. รศ.ลําปาง แมนมาตย  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 

38. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

39. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ    กรรมการ 

40. รศ.สุพัชญ สีนะวัฒน  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 

1. รศ.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

2. รศ.นิยม วงศพงษคํา  รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1) รวมการประชุม ณ หองประชุมสารสิน 

1. นายสถิตย แกวบุดตา  ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร 

3. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผูอํานวยการกองคลัง 

 

2) รวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

4. น.ส.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาิกา  

กอนเริ่มการประชุม อธิการบดี แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนด 

ใหมีรางวัลเชิดชูเกียรติแกบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 

1787/2559) ลงวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น คณะกรรมการพิจารณาสรรหาผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 11249/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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และคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 876/2563 ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดพิจารณาคัดเลือกผูสมควร

ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน (ครุฑทองคํา) ประจําป พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นแลว รายละเอียดตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 383/2564) ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 และกองทรัพยากรบุคคล 

ไดดําเนินการแจงใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว นั้น 

แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ไดแจงใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ดําเนินการรับ

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 ของขาราชการในสังกัด และให

ดําเนินการจัดพิธีการจัดมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนเดน ประจําป พ.ศ. 2563 

แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) สํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงไดแจงการยกเลิกการจัดงานพิธีการจัดมอบเกียรติบัตรและ

เข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนเดน ประจําป พ.ศ. 2563 โดยแจงใหเจาหนาท่ีหนวยงานไปรับเกียรติ

บัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนเดน ประจําป พ.ศ. 2563 และใหหนวยงานดําเนินการจัดพิธี

การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ตามความเหมาะสมและความพรอมของแตละหนวยงาน 

ในโอกาสนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแกนจึงขอแสดงความยินดีกับขาราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจําป พ.ศ. 2563 ในโอกาสนี้ จึงขอมอบเกียรติบัตรและ

เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) แกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ ขาราชการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

สังกัดสาขาวิชาสถาปตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

2. นายสมชาย สาผิว   ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 

สังกัดสํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

ท่ีประชุมรับทราบและปรบมือแสดงความยินด ี

 

ประธานกลาวเปดประชุม และจะขอนําระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 1.2 มาพิจารณากอน 

ตามลําดับดังนี้ 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย ศาสตราจารยสมปอง คลายหนองสรวง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 7455/2564 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564 ไดรับการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานพัฒนากําลังคนและทุนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 โดยไดยื่นหนังสือขอลาออกจากการดํารง

ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2565 โดยมีความประสงคขอลาออกจากตําแหนง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป ซ่ึงทําใหไมสามารถแจงเรื่องดังกลาวตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกนไดกอน แตเนื่องจากตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีกอนการสิ้นสุดวาระของผูดํารงตําแหนงคณบดีไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือในกรณีท่ีผูดํารง
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ตําแหนงคณบดีพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนกอนครบวาระ ใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

ภายในหกสิบวันนั้น จึงไดเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 

เพ่ือขอแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร และสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 1238/2565 ลงวันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2 แตงตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ี ศาสตราจารยสมปอง คลายหนองสรวง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดมีความประสงคขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2565 โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 

จึงไดมีมติใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

และเพื่อใหการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรเปนไปอยางตอเนื่องและเกิดประโยชนสูงสุด มหาวิทยาลัย

จึงแตงตั้ง รองศาสตราจารยศรีประจักร ครองสุข เปนผูรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป จนกวาจะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรจะแลวเสร็จ ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 1211/2565 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 และในวันนี้ไดเขารวมการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนครั้งแรก 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

หลังจากนั้นประธานกรรมการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจงตอท่ีประชุม 

1.1 เรื่องท่ีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี  

2 กุมภาพันธ 2565 และมติท่ียังไมไดรับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 มีระเบียบวาระท่ีไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และมติท่ียัง

ไมไดรับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ท่ีประชุมมีขอสังเกต ดังนี้ 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไดขอใหตรวจสอบลําดับหัวขอ Internationalization ในหนา 2 ดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  และขอใหฝายเลขานุการดําเนินการตามขอสังเกตจาก

ท่ีประชุมตอไป 

 

1.2 แตงตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

- นําเสนอกอนระเบียบวาระท่ี 1.1 – 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี  2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2565 

เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอตอท่ีประชุมวา ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 ดังรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2565 โดยไมมีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องหรือคางการพิจารณา 

3.1 มาตรการชวยเหลือลดภาระคาใชจายนักศึกษาประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565 ไดพิจารณาเรื่อง

มาตรการชวยเหลือนักศึกษาจากสถานการณโควิด - 19 ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ซ่ึงท่ีประชุม

ไดมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบมาตรการชวยเหลือลดภาระคาใชจายนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย 

ปการศึกษา 2564 เปนทุนการศึกษาในอัตราตามอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

- สวนท่ี ไมเกิน 50,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 20 

- สวนท่ี 50,001 – 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 12 

- สวนท่ีเกินกวา 100,000 บาท ชวยเหลือรอยละ 4 

โดยสนับสนุนจากสวนงานท่ีนักศึกษาสังกัดรอยละ 50 และสนับสนุนจาก

สวนกลางมหาวิทยาลัย รอยละ 50 ของทุนการศึกษาท่ีชวยเหลือดังกลาว 

2. รับทราบมาตรการชวยเหลือนักศึกษาจากสถานการณโควิด - 19 ดานตาง ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัย

ดําเนินการอยางตอเนื่องตามท่ีเสนอ 

เพ่ือใหการจายเงินคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนทุนการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเห็นชอบมาตรการชวยเหลือลดภาระ

คาใชจายนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 26 

มกราคม 2565 ตามเง่ือนไข ดังนี้  

1. นักศึกษาตองจายคาธรรมเนียมการศึกษาครบตามจํานวนกอน จึงจะไดรับสิทธิ  

2. นักศึกษาท่ีผอนผันการชําระคาธรรมเนียมหรือผอนชําระคาธรรมเนียม จะไดรับสิทธิ

เม่ือมีการจายเงินครบถวนแลว  

ยกเวน นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ีไดรับทุนการศึกษาเต็มจํานวนเงินคาธรรมเนียมจะไมไดรับสิทธิ  

การใหทุนการศึกษาใหใชจายจากงบประมาณเงินรายได สํานักงานอธิการบดี โดยจะหัก

จากรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาคนละครึ่ง จากสวนงานท่ีนักศึกษาสังกัดรอยละ 50 จากสวนกลาง

มหาวิทยาลัย รอยละ 50 ของทุนการศึกษาท่ีสนับสนุน  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสด ุทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  

ขอ 9.4 ใหคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้  

(1) จัดทําแนวปฏิบัติเก่ียวกับการงบประมาณ หลักเกณฑดานการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน ตาม

ขอบังคับวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 โดยจัดทําเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย ตลอดจนยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

(2) อนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจายเงินคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนทุนการศึกษา

เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย บังเกิดผลดีตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอตอที่ประชุม 

เพ่ือทราบแนวปฏิบัติและเง่ือนไขในการใหการจายเงินคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนทุนการศึกษา ประจําภาคปลาย 

ปการศึกษา 2564 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมไดสอบถาม ดังนี้ 

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสอบถามวา เนื่องจากมหาวิทยาลัย

มีทุนการศึกษาหลายประเภท ทุนการศึกษาท่ีจะยกเวนคือทุนการศึกษาประเภทใดบาง และกรณียกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาจากสถานการณโควิด - 19 รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยหรือไม 

ประธานกรรมการ ไดตอบขอซักถามวา ทุนการศึกษาท่ียกเวน คือ ทุนการศึกษาจาก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและเปนทุนการศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาเต็มจํานวนเงินคาธรรมเนียม 

สําหรับทุนการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ยังคงไดรับสิทธิ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดตอบขอซักถามวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดมีมาตรการชวยเหลือโดยการลดคาบํารุงการศึกษารอยละ 20 ตลอดปการศึกษา โดยไดใหเปนสวนลดใน

ภาคการศึกษาปลาย และไดแจงไปยังผูปกครองเรียบรอยแลว 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบแนวปฏิบัติและเง่ือนไขในการใหการ

จายเงินคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเปนทุนการศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบหลักการเพ่ือปรับเปล่ียนสถานะของศูนยบริหารจัดการ

ทรัพยสินสํานักงานอธิการบดี จากหนวยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปน 

หนวยงานวิสาหกิจ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอตอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนด

ทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองคกร และกําหนดตาม “กลยุทธท่ี 4 

บริหารสนิทรัพยอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความยั่งยืน ท้ังทรัพยสินท่ีเปนอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ งานวิจัย และ

สิทธิบัตร โดยสงเสริมใหสวนงานใชความเขมแข็งและโอกาสในการสรางหนวยธุรกิจใหม ๆ” พรอมกําหนดเปน

แผนงาน/โครงการ และ OKR สําคัญ คือ 

- แผนงาน/โครงการ : สรางกลไกในการสรางรายไดจากสินทรัพยท่ีมีตัวตน และรูปแบบธุรกิจใหมของมหาวิทยาลัย 

- OKR 37 : รอยละของรายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสินตอรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

ดวยในปจจุบันศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี มีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน โครงการ OKR ดังกลาว โดยศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน 

มีสถานะในปจจุบันเปน “หนวยงานประเภทสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย” ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1789/2561) เรื่อง การบริหารหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรของ

สวนงาน พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของศูนยบริหารจัดการทรัพยสินในการขับเคลื่อนตาม

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางกลไกสนับสนุนการสรางรายไดจากสินทรัพยท่ีมีตัวตนและ

รูปแบบธุรกิจใหมใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนั้น คณะทํางานปรับเปลี่ยน ฯ สถานะของศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน 

สํานักงานอธิการบดี จากหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานวิสาหกิจ 

(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี 3587/2564 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2564) ฝายบริหาร และศูนยบริหาร

จัดการทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี จึงเสนอเรื่องเพ่ือ “ขอความเห็นชอบหลักการใหปรับเปลี่ยนสถานะของ

ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี จากหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

เปน หนวยงานวิสาหกิจ” ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
โครงสรางหนวยงานยอยของสํานักงานอธิการบดี 

 

วัตถุประสงคการปรับเปล่ียนสถานะเปนหนวยงานวิสาหกิจ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนตามกลยุทธ 4 

บริหารสินทรัพย อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความยั่งยืน ท้ังทรัพยสินท่ีเปนอาคาร สถานท่ี ครุภัณฑ งานวิจัย 

และสิทธิบัตร ฯ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายไดใหแกมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ือทําใหหนวยงานมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะดาน

การบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ ทุน การเงิน บัญชีและการตรวจสอบ 

3. เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

โดยมีบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการใหบริการกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท่ีเปนไปดวยความรวดเร็วและ 

สรางความพึงพอใจตอผูใชบริการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

ทิศทางการพัฒนาหนวยงาน  

วิสัยทัศน (Vision)  

“ศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน เปนหนวยงานท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีคลองตัว มีประสิทธิภาพ 

โดยมีศักยภาพท่ีสามารถตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ” 

พันธกิจ/ภารกิจหลัก (Mission)  

1. บริหารจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามขอตกลง เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสรางกลไกในการสรางรายไดจากสินทรัพยท่ีมีตัวตนและรูปแบบธุรกิจใหมของ

มหาวิทยาลัย  

2. ใหบริการดานอุปโภคและบริโภคแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

บุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. จัดหาผลประโยชนจากการใชพ้ืนท่ี อาคารสถานท่ี ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนทรัพยสินอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด  

 
 

โครงสรางการบริหารศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี (เม่ือปรับเปล่ียนสถานะเปนหนวยงานวิสาหกิจ) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

โครงสรางตําแหนงบุคลากรของศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน (หลังปรับเปล่ียนเปนหนวยงานวิสาหกิจ) 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จะไดจัดสรรรายไดใหแกศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน โดยจะ

เปนไปตามขอตกลงการจางและการจายผลตอบแทน ตามฐานท่ีคิดจากเกณฑท่ีเหมาะสม ไดแก จัดสรรรายได

โดยคิดจากรายรับรวม หรือ จัดสรรรายไดโดยคิดจากรายรับของสํานักงานอธิการบดี หรือจัดสรรรายไดโดยคิด

จากท้ังรายรับรวมและรายรับจากสํานักงานอธิการบดี หรือ เกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจูงใจใหหนวยงาน

สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยโดยครอบคลุมรายจายพ้ืนฐานท่ีหนวยงานสามารถดําเนินการและพัฒนาให

กาวหนาตอไปได 

 

ท้ังนี้ คาดวาประมาณการรายจายตอปของศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน เม่ือปรับเปลี่ยน

เปนหนวยงานวสิาหกิจของสวนงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

ในการนี้ จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการเพ่ือดําเนินการ

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนสถานะของศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี จากหนวยงานสนับสนุน

ภารกิจและยุทธศาสตร เปน หนวยงานวิสาหกิจ กอนเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. 2564 ตอไป ท้ังนี้ ไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2564 แลว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมไดสอบถาม ดังนี้ 

1. เรื่องหอพักในอนาคตจะมีการปรับรูปแบบหรือไม หรือจะยังคงหอพักท่ียังคงมีอัตรา

ดานอุปสงคสูงอยู ซ่ึงปจจุบันหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยก็ไดรับผลกระทบมีผูเชานอยลง มหาวิทยาลัยไดมี

การเตรียมการหากเกิดปญหาดังกลาวไวหรือไม 

2. เนื่องจากฐานะทางการเงิน (Financial Position) อยูบนทรัพยสินเดิมท่ีมีอยูของ

มหาวิทยาลัย หากศูนยบริหารจัดการทรัพยสินปรับเปลี่ยนสถานะเปนหนวยงานวิสาหกิจแลว โมเดลรายไดใหม

จะเปนโครงการใหญ ๆ ใดบาง 

3. หากศูนยบริหารจัดการทรัพยสินปรับเปลี่ยนสถานะเปนหนวยงานวิสาหกิจแลว

ในแงของการทํางานรวมกับคณะจะมีการเปลี่ยนบทบาทหรือจะเขามาชวยเหลือคณะไดมากนอยเพียงใด 

อยางเชนคณะเกษตรศาสตรจะบริหารจัดการสินทรัพยจึงตองการผูท่ีมีความรูทางดานธุรกิจและดานกฎหมาย

ศูนยบริหารจัดการทรัพยสินจะเขามามีบทบาทสนับสนุนสงเสริมอยางไรบางโดยท่ีไมใชการควบคุมอยางเชน 

กรณีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะไดรับแจงวาบริเวณพ้ืนท่ีอุทยานเกษตรเปนความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดานคาใชจาย หากคณะเกษตรศาสตรจะเขาใชพ้ืนท่ีจะตองดําเนินการขออนุญาต

ศูนยบริหารจัดการทรัพยสินกอน  

4. ประมาณการรายไดของศูนยบริหารจัดการทรัพยสินในสวนของวิทยาลัยนานาชาติ 

มีหลักการใดในการประมาณการรายได 

5. ในอนาคตมีโอกาสท่ีจะมีศูนยอาหารและบริการ (คอมเพล็กซ) แหงท่ี  2 - 3 ท่ีเปน

การจัดการเพ่ือสวัสดิการของมหาวิทยาลัยท่ีอยูใกลบริเวณแหลงพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาสะดวกหรือไม ซ่ึงอาจเปน

แหลงรายไดท่ีสําคัญ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดตอบขอซักถาม ดังนี้ 

1. หอพักเปนโครงการใหญท่ีอยูภายใตการดูแลของรองอธิการบดีฝายโครงสรางพ้ืนฐาน

และสิ่งแวดลอม หากพิจารณาตามมุมมองของศูนยบริหารจัดการทรัพยสินในอนาคตอาจมีการรับมาบริหารจัดการ 

โดยกลุมท่ีมี Margin สูง จะเปนกลุมบุคลากร โดยเฉพาะกลุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร หากศูนยบริการการแพทยชั้นเลิศ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน เสร็จเรียบรอยแลว เรื่องท่ีพักจะมีความตองการเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น 

หากมีการสรางหอพักไดอยางเพียงพอก็จะเปนแหลงรายไดใหมของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษา สวนท่ีเปน Margin 

อาจไมสูงมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยใหความชวยเหลือนักศึกษาพอสมควร 
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2. โครงการท่ีอาจเกิดข้ึนและมีความเปนไปได เชน พ้ืนท่ีเชา พ้ืนท่ีจอดรถและ

ศูนยบริการอาหารและบริการ พื้นที่ที่มีศักยภาพใหเปดรานทั้งใหบริการบุคคลทั่วไปที่มาออกกําลังกาย 

จุดท่ีเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย เปนตน 

3. กรณีของคณะเกษตรศาสตรจะขอรับไปพิจารณาตอไป และการปรับเปลี่ยนสถานะ

เปนหนวยงานวิสาหกิจจะทําใหเกิดความคลองตัวไดมากข้ึน ซ่ึงอาจจะมีจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลักษณะ 

Project Based ท่ีมีคนเขามาบริหารเฉพาะโครงการก็ได โดยจะพยายามทําใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยจะมี

รูปแบบการบริการท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

4. รายละเอียดในการประมาณการรายไดจะตองไปพิจารณาในการบริหารพ้ืนท่ี

อาคารเรียนรวมอีกครั้ง 

5. การสรางศูนยอาหารและบริการแหงใหมจะมีอยู 2 แหง คือ  1) บริเวณท่ีพักนักศึกษา 

(โซนทิศเหนือ) โดยจะมีโครงการหนึ่งท่ีเปนโครงการเชาพ้ืนท่ีซ่ึงหากมีการสรางหอพักนักศึกษาก็จะมีศูนยอาหาร

และบริการบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวดวย 2) บริเวณยูเซ็นเตอรเดิมซ่ึงยังตองพิจารณาประเด็นทางกฎหมายกับผูเชา

เดิมกอน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติหลักการ การขอปรับเปลี่ยนสถานะ

ของศูนยบริหารจัดการทรัพยสิน สํานักงานอธิการบดี จากหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร เปน

หนวยงานวิสาหกิจ ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

- นําเสนอกอนระเบียบวาระท่ี 1.1 - 

 

5.2 การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลาตาม

ของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวย สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ ไดจัดทํารายงานหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลาตามของหลักสูตรหรือทุกรอบ 

5 ป ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยหลักสูตรท่ีครบรอบตองปรับปรุงในป 2564 

เพ่ือใชหลักสูตรในปการศึกษา 2565 จํานวน 156 หลักสูตร ซ่ึงอยูในข้ันตอนตาง ๆ ตามรายละเอียด

ประกอบการประชุม เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป เนื่องจากตาม

มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ไดกําหนดไววา เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษา และไดแจงหลักสูตรการศึกษาดังกลาวตอสํานักงานปลัดกระทรวงแลว จึงจะเปดสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาดังกลาวได ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดภาคการศึกษาในวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 

หลักสูตรท่ีจะเปดในภาคการศึกษาตน จึงตองแจงหลักสูตรใหสํานักงานปลัดกระทรวงใหแลวเสร็จตามความใน

มาตรา 55 แลวจึงจะเปดสอนได ในการนี้ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอการรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลาตามของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

1. รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ประจําป พ.ศ. 2565 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเสนอรายงานผลการดําเนินการดานหลักสูตร 

ประจาํปการศึกษา 2565 สรุปดังนี้ จํานวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหลักสูตรท้ังสิ้น จํานวน 309 หลักสูตร 

(ขอมูล ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565) โดยหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จํานวนหลักสูตรท่ีตองติดตามเพ่ือการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

อยางนอยภายในระยะเวลา 5 ป ดังนี้   

ปการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให

เปดสอน 

ปการศึกษาท่ีครบรอบการปรับปรุง

ตามเกณฑฯ (ภายใน 5 ป) 

จํานวนหลักสูตร 

(หลักสูตร) 

2560  2564 166 

2561  2565 74 

2562  2566 26 

2563  2567 20 

2564  

2565  

2568 

2569  

18 

 5 

รวม  309 

(2) หลักสูตรท่ีตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรกําหนด (ภายใน 5 ป) ใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2564 เพ่ือนําหลักสูตรไปใชในปการศึกษา 2565 

จํานวน 166 หลักสูตร มีรายละเอียดการดําเนินการและอยูระหวางข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 8  

กุมภาพันธ 2565) 

หมายเหตุ เหตุท่ีเหลือ 156 หลักสูตร เนื่องจาก  

1. ยุบรวมหลักสูตร 2 หลักสูตร 

1.1 (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร) 

เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  

1.2 (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารเทศสถิติ) เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

และวิทยาการขอมูล 

2. การปดหลักสูตร  จํานวน  8  หลักสูตร 

2.1 ปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข จํานวน 8 หลักสูตร คือ  

(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวของมนุษย คณะเทคนิคการแพทย 

(2) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน คณะเกษตรศาสตร 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสตัวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร 

(4) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร 

(5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน คณะเกษตรศาสตร 

(6) หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม คณะเกษตรศาสตร 

(7) หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร 

(8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

รายละเอียดดังตาราง 

ข้ันตอน จํานวน (หลักสูตร) 

1) หลักสูตรและคณะอยูระหวางดําเนินการ  

(ยังไมเสนอรายนามกรรมการฯเพ่ือใหมีคําสั่งฯแตงตั้งตอสภาวิชาการ) 

5 

2) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 38 

3) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ (รอบรรจุวาระตอคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ) 17 

4) สภาวชิาการ (กรรมการกลั่นกรอง ฯ เห็นชอบและรอหลักสูตรเสนอวาระตอสภาวิชาการ) 14 

5) สภามหาวิทยาลัย  

6) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว 82 

รวม 156 

(3) หลักสูตรท่ีตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรกําหนด (ภายใน 5 ป) ใหแลวเสร็จในปการศึกษา 2564 เพ่ือนําหลักสูตรไปใชในปการศึกษา 

2565 จํานวน 166 หลักสูตร (ตัวเลขท่ีแสดงในวงเล็บคือหลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลา) มีรายละเอียด

การดําเนินการโดยแยกเปนระดับหลักสูตรดังนี้  ดังนี้ 

ระดับ จํานวน (หลักสูตร) 

1) ระดับปริญญาตร ี 50 (48) 

2) ระดับปริญญาโท 57 (55) 

3) ระดับปริญญาเอก  44 (38) 

4) ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง  15 (15) 

5) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   (0) 

รวม 166 (156) 

ท้ังนี้ จากการตรวจสอบขอมูล ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2565 พบวา จํานวนหลักสูตร 

พ.ศ. 2560 ท่ีครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2564 ท่ีสถานะหลักสูตรยังอยูคณะ จํานวน 31 หลักสูตร 

ดังนี้ 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 แยกรายคณะ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

รายช่ือหลักสูตรแยกตามคณะ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

ดังนั้น หากยึดตามความท่ีใหปฏิบัติตามในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกรณีท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปดเทอมภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 

ในเดือนกรกฎาคม ทุกหลักสูตรตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม เพ่ือแจง

หลักสูตรนั้นไปยัง สป.อว. (ระบบ CHECO) ในเดือนมิถุนายน 2565 (เนื่องจากการสงรับทราบหลักสูตรผาน 

CHECO จะมีขอเสนอแนะใหแนบเอกสารท่ีสภาสถาบันอนุมัติฉบับท่ีมีลายมือชื่อนายกสภาสถาบันแนบไปดวย) 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ท้ังนี้ ประธานกรรมการ ขอใหคณบดีทุกคณะไดกํากับและเรงติดตามรองคณบดี

ท่ีรับผิดชอบดานการศึกษา สาขาวิชาหรือคณะกรรมการหลักสูตรท่ียังมิไดดําเนินการใหเรงดําเนินการเพ่ือให

ทันตามกรอบระยะเวลาดังกลาวดวย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรกําหนด Timeline สําหรับหลักสูตร

ท่ีตองเรงดําเนินการใหทันภายในเดือนกรกฎาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของจะชวยสนับสนุนไดอยางไร 

ประธานกรรมการ ขอใหผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดใหขอมูล

เก่ียวกับ Timeline สําหรับหลักสูตรท่ีตองเรงดําเนินการใหทันภายในเดือนกรกฎาคม และ Timeline 

หลักสูตรท่ีตองปรับปรุงตามรอบระยะเวลาในแตละรอบปดวย 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะไปดําเนินการตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประธานกรรมการ เสนอตอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกนจะครบรอบ 60 ป 

ในป พ.ศ. 2567 ซ่ึงการครบรอบ 60 ปแตละมหาวิทยาลัยถือวาเปนแลนดมารคท่ีสําคัญ มหาวิทยาลัยขอนแกน

จึงตองการเตรียมการครบรอบ 60 ป ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมหาวิทยาลัยจะมีระยะเวลาเตรียมการ 1 ป 

และในปท่ีกาวเขาสู 59 ป จะเริ่มจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ป เชน โลโก ประดับธง จัดกิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบ เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองและเผยแพรมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนท่ีรูจัก 

ในโอกาสนี้ จึงตองการใหทุกสวนงานไดมีสวนรวมในการคิดกิจกรรมวามหาวิทยาลัย

ควรมีกิจกรรมใดบาง จึงขอใหหัวหนาสวนงานปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการประจําสวนงานและให

รวบรวมไอเดีย (Idea) โดยใหระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน

พิจารณาตอไป  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 3/2565 ในวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

ฉบับไดรับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน คร้ังที่ 4/2565 ในวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

6.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด - 19 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไดสอบถามถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย

เก่ียวกับสถานการณโควิด – 19 เพ่ือเตรียมการดานการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ วาควร

ดําเนินการในรูปแบบ On - Line หรือ On - Site หรือจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุม ดังนี้ 

1. โควิดสายพันธุโอมิครอน (Omicron) จะติดงายท้ังสายพันธุยอยบีเอวัน (BA.1) 

และบีเอทู (BA.2) โดยสายพันธุยอยบีเอทู (BA.2) จะติดงายกวาสายพันธุยอยบีเอวัน (BA.1) มากกวารอยละ 50 

ซ่ึงจะมีความรุนแรง 1 ใน 3 ของสายพันธุเดลตา  (Delta) และมีอัตราการเสียชวีิตและอัตราเจ็บปวยรุนแรงตํ่ากวา 

2. โควิดสายพันธุโอมิครอน (Omicron) เม่ือติดแลวภูมิตานทานจะสูงข้ึนและอยูนาน 

ซึ่งหากมองตามกระแสแลวมีการคาดการณวาสายพันธุโอมิครอน (Omicron) จะเปนสายพันธุที่หยุดการ

ระบาดของโควิด – 19 ดังนั้น กระแสในท่ัวโลกรวมท้ังรัฐบาลไทยจะมีการปรับใหโควิด – 19 เปนโรคประจําถ่ิน  

สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน ปจจุบันท้ังบุคลากรและนักศึกษาไดรับการฉีดวัคซีนแลว 

ประมาณรอยละ 98 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ไดใหความคิดเห็นวา ดวยนักศึกษาและ

บุคลากรไดรับการฉีดวัคซีนแลวมากกวารอยละ 98 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Site แตใหมีการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) ก็นาจะเปนทิศทางท่ีดีท่ีทําใหคนใชชีวิตวิถีใหม (New Normal)  

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา คณะแพทยศาสตรไดประกาศ

ใหนักศึกษากลับมาเรียนแบบ On – Site ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 แตนักศึกษาขอเวลาในการเตรียม

ความพรอมเรื่องท่ีพัก จึงเลื่อนเปนวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On – Site 

ก็มีเง่ือนไข คือ หากเปนภาคปฏิบัติก็จะ On – Site ท้ังหมด แตหากเปนภาคทฤษฎีก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

อาจารยผูสอนวาจะใหมีการเรียนรูปแบบ On - Line หรือ On – Site ก็ไดตามความเหมาะสม กรณีวิชาเลือก (Elective) 

เชน คณะทันตแพทยศาสตร มาเรียนวิชากายวิภาคศาสตร (Anatomy) คณะแพทยศาสตรก็มีเง่ือนไขวา

นักศึกษาจะตองกลบัเขามาอยูในจังหวัดขอนแกนแลวและจะตองมีการตรวจ ATK ดวย 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ไดประกาศใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Line ท้ังหมด จนถึงสิ้นปการศึกษา 2564 

หากสถานการณดีขึ้นแลวปการศึกษา 2565 เปนไปไดหรือไมที่มหาวิทยาลัยจะสั่งใหทุกคณะจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ On – Site 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 2557/2564) ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน

และการจัดสอบ โดยใหสามารถมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในสถานท่ี (On – Site) และไดออก

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1/2565) ลงวันท่ี 3 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการปองกันและ
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ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดให

ชะลอการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในสถานท่ี (On – Site) ตามประกาศ ฯ (ฉบับท่ี 2557/2564) ชั่วคราว 

ตั้งแตวันท่ี 4 -14 มกราคม 2565 ไปแลวนั้น ดังนั้น ประกาศ ฯ (ฉบับท่ี 2557/2564) ยังคงมีผลบังคับใชอยู 

และจากการวิเคราะหเห็นวา ภาคการศึกษาภาคพิเศษอาจจะเปนชวงสถานการณเปลี่ยนผาน แตปการศึกษา 2565 

ภาคการศึกษาตนการระบาดนาจะยุติแลว และตั้งแตภาคการศึกษาตน มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดกระบวนการ

เรียนรูตามกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) โดยมีลกัษณะคลายรูปแบบประสมประสาน (Hybrid)  

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา ดวยคณะทันตแพทยศาสตร

เปนคณะท่ีจะตองใชทักษะในการฝกปฏิบัติ ดังนั้น ตั้งแตภาคการศึกษาปลายไดประกาศใหนักศึกษากลับเรียน On – Site 

และไดกลับมาอยูท่ีจังหวัดขอนแกนแลว โดยภาคปฏิบัติก็จะมาเรียนท่ีคณะ แตหากเปนภาคทฤษฎีก็ข้ึนอยูกับ

การตกลงระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษาตองการวาจะใหมีการเรียนรูปแบบ On - Line หรือ On – Site 

โดยคลายรูปแบบประสมประสาน (Hybrid) ในสวนของคลนิิกก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจแตละภาควิชา 

คณบดีคณะสหวิทยาการ ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา คณะสหวิทยาการมีการจัดการเรียน

การสอนท้ังในรูปแบบ On - Line และ On – Site โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Site 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร ไดใหความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอนท้ังใน

ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคสนาม จะตองอยูภายใตมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด จึงมี

ความเห็นวา การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบประสมประสาน (Hybrid) นาจะเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณมากท่ีสุด และขอขอบคุณอธิการบดี มา ณ ท่ีนี้ดวย ท่ีมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานสามารถตัดสินใจ

ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยยืดหยุนใหสามารถจัดไดท้ังรูปแบบ On - Line และ On – Site อยูแลว บริบทแตละคณะก็จะ

แตกตางกัน ในสวนของคณะเกษตรศาสตรไดใหอาจารยผูสอนมีการเตรียมความพรอมหากสถาการณมีการระบาด

อาจจะตองมีการควบรวมและตองเตรียมการอยางไร 

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดใหขอมูลตอท่ีประชุมวา คณะวิทยาศาสตร

ไดมีแนวปฏิบัติใหมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบประสมประสาน (Hybrid) โดยตั้งแตหลังการสอบกลางภาค

เริ่มใหนักศึกษาเขามาเรียน On – Site ท้ังนี้ หากรายวิชาใดท่ีจะใหมีการเรียนการสอนรูปแบบ On – Site 

จะตองทําแผนการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับรายวิชาท่ีมีผูเรียน

จํานวนมากโดยเฉพาะรายวิชาท่ีเปดสอนตางคณะการเรียนจะเปนรูปแบบ On – Line ท้ังหมด 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ไดใหขอมูลเพ่ิมตอท่ีประชุมวา หากเปนการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบประสมประสาน (Hybrid) นั้นหมายความวา นักศึกษาจะตองเขามาอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 

ประกอบกับนักศึกษาไดรับการฉีดวัคซีนแลวรอยละ 98 จึงเห็นวา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบประสม

ประสาน (Hybrid) โดยเนนรูปแบบ On – Site นาจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสม 
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กรรมการและเลขานุการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบประสมประสาน (Hybrid) มี 2 วิธี คือ 1) การเรียนแบบ On – Site หรือ On – Line ในบางชั่วโมงเรียน 

2) การเรียนพรอมกันท้ังกลุมหนึ่งเรียน On – Site อีกกลุมหนึ่งเรียน On – Line ผานระบบ Video Conference 

หรือผานเครื่องมืออ่ืน ๆ ซ่ึงหากพิจารณาจากสถานการณแลวเห็นวา ภาคการศึกษานี้อาจจะตองดําเนินการ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบประสมประสาน (Hybrid) ดังนั้น ในปการศึกษา 2565 หากจะมีการเรียน

รูปแบบ On – Site อาจจะตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบลวงหนาเพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมตอไป 

ประธานกรรมการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมวา การจัดการเรียนการสอน

สามารถดําเนินการไดทุกรูปแบบตามความเหมาะสมกับสถานการณ หากโควิดเปนโรคประจําถ่ินแลวเห็นวา 

รูปแบบประสมประสาน (Hybrid) จะใชไดกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) แตเม่ือประยุกตใหเขากับ Education 

Transformation รูปแบบประสมประสาน (Hybrid) จะเปลี่ยนชั่วโมงเรียนทฤษฎีเปนการฝกทักษะในดานตาง ๆ 

เชน การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การคิดวิเคราะห สังเคราะหความรู เปนตน สําหรับปการศึกษา 2565 

วิธีการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบโดยมุงเนนผลสมัฤทธิ์เปนหลกั 

ดังนั้น นโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับสถานการณโควิด – 19 อาจจะยังไมมี

ประกาศใดเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูแลว จนกวารัฐบาลจะประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน เนื่องจากจะตองอยู

ภายใตพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 โดยศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 ในระดับจังหวัดมี

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดในการออกประกาศมาตรการตาง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยก็จะตองปฏิบัติตาม 

ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.50 นาิกา 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

นางสาวศิริรัตน ชาภูวงษ   

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 

นางสุภารัตน มูลศรี   

นางสาวรุงตะวัน ประชากิตบํารุง 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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