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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 28 มีนาคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 7/2565 ในวันจันทร์ ที ่11 เมษายน 2565 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ครั้งที่ 6/2565 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 

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.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 

4. ผศ.สมพงษ ์ สิทธิพรหม รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 

5. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

6. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   

7. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 

8. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

10. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

11. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

12. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

13. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 

14. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 

15. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 

16. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 

17. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 

18. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 

19. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 

20. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ  

21. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
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22. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 

23. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 

24. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

25. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

26. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 

27. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 

28. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 

29. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 

30. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 

31. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์   คณะบดีสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ  

32. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

33. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 

34. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

35. นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    

36. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 

37. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

38. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 

39. รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด     กรรมการ  

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ/ขอลาประชุม) 

1. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

2. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 

1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 

2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 

3. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 

2) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

4. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย  รักษาการแทนผู้อ านวยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา 09.25 นาฬิกา  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม  

1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2717/2565 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ศรีประจักร์ ครองสุข ลาออกจากการเป็นผู้รักษาการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 นั้น เพื่อให้การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงมีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย                    
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565                   
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข หน้า 13  บรรทัดที่ 14 ให้ตัดข้อความ “อีกทั้ง บริษัท สฤก จ ากัด             

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเครือเบทาโกร” ออก 
และหลังจากแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี                  
ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการปรับรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ                         
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรบูรณาการสองปริญญา 
(Double Degree) ซึ่งร่วมผลิตบัณฑิตกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
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ผู้เรียนในทางวิชาชีพทางดนตรีที่หลากหลายมากขึ้น การปฏิบัติการทางดนตรีอย่างมืออาชีพ และการใช้เทคโนโลยี
ดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะของผู ้เร ียนให้ตอบสนอง                    
ความต้องการของตลาดงาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลายและเพียงพอต่อ             
ความต้องการ รวมทั้งโครงการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิมนั้นไม่เพียงพอและ                 
จะส่งผลต่อคุณภาพและการจัดการเรียนการสอน  

 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง เป็นหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ ที่มุ่งจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบชุดวิชา การฝึก
ปฏิบัติจริง การเรียนรู ้ในลักษณะโครงการเป็นฐาน (Project-based) และการส่งเสริมการเรียนรู ้ส ่วนบุคคล 
(personalized learning) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลายและเพียงพอต่อความ
ต้องการโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ และการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จริงรวมถึงฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา                
อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเดิมนั้นไม่เพียงพอและส่งผลต่อ
คุณภาพและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกระบวนทัศน์ใหม่  

 ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าว ดังนี้ 

หลักสูตร/สาขา จากเดิม ปรับเป็น หมายเหตุ 
ดุริยางศาสตรบัณฑิต 10,000 บาท/ภาค

การศึกษา 
18,000 บาท/ภาค

การศึกษา 
หล ักส ูตรบ ูรณาการสอง
ปริญญา (Double Degree) 

ศ ิลปกรรมศาสตรบ ัณฑิต
สาขาวิชาการแสดง 

10,000 บาท/ภาค
การศึกษา 

20,000 บาท/ภาค
การศึกษา 

หลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ 

 เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี                
ภาคปกติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี                 
ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า ควรปรับแก้ไข ข้อ 2 “ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้....ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2565 เป็นต้นไป” เป็น “ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป”  ในประกาศ              
ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ โดยให้ปรับแก้ไข ข้อ 2 “ให้ประกาศ
นี้มีผลบังคับใช้....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป” เป็น “ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้....ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 
เป็นต้นไป” ในประกาศทั้ง 2 ฉบับ หลังจากแก้ไขแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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4.2  การยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 
เม ื ่อว ันท ี ่  28 ก ุมภาพันธ ์  2565 ได ้พ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบการขอยกเล ิกการเป ็นสถาบ ันเข ้าสมทบใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เนื่องด้วยตามพระราชบัญบัติสถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. 2562 ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอยู่ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิธีที่มีการสอนในสถาบันได้ 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงเห็นควรเสนอการขอยกเลิก
การเป็นสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   /2565) เรื่อง ยกเลิกการ

เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ข้อ 1 ที่ระบุข้อความ “ยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565” ซึ่งไม่สอดคล้องตามมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่เห็นชอบให้การยกเลิกการเป็น
สถาบันเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และควรตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่  

 ทั้งนี ้ อาจจะพิจารณาตรวจสอบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การอนุมัติปริญญา                 
ของสถาบันสมทบดังกล่าว ว่ามีการด าเนินการในระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 หรือไม่ และการยกเลิกการเป็นสถาบัน
สมทบตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงที่
ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันสมทบในระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ในนามของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเชิญส่วนบุคคลเพ่ือเข้าร่วมเป็นทรงคุณวุฒิเท่านั้น 

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู ้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติปริญญาของสถาบันสมทบในระหว่างปีการศึกษา  2563-2564 แล้ว 
พบว่าไม่ได้มีการเสนอขออนุมัติปริญญาให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ 

 ท ี ่ประช ุมม ีข ้ อค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะว ่ า  เพ ื ่ อให ้การยกเล ิกการเป ็นสถาบ ันสมทบ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระหว่างปีการศึกษา 2563 -2564 
เห็นควรให้ยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2565 ตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   /2565) เรื่อง                
การยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
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4.3 งบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 
จ านวนทั้งสิ้น 18,182,113,000 บาท เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ จ านวน 5,000,881,700 บาท และงบประมาณ
เงินรายได้ จ านวน 13,181,231,300 บาท และตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์ ที่ อว 660201.1.4.1/9 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 
อธิการบดี ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางและปฏิทินการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีส่วนงาน/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสิ้น 17 ส่วนงาน 
หน่วยงาน ขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมโดยจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น                    
เป็นงบประมาณ 293,994,700 บาท ฝ่ายบริหารและกองยุทธศาสตร์ จึงขอเสนอรายละเอียด งบประมาณเงินรายได้กลางปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  แนวทางการจ ัดท  างบประมาณเง ินรายได ้กลางป ี  ประจ  าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1. หลักการทั่วไป  
การจัดท างบประมาณต้องด าเนินการตามนโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2565 โดยจัดท างบประมาณแบบสมดุล มุ่งเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจน
การรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของรัฐ   

2. แนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้กลางปี  
2.1 รายรับ  
2.1.1 เป ็นรายร ับจากโครงการ/กิจกรรมใหม่ที ่ย ังไม ่ม ีการประมาณการรายร ับไว ้ใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ชี้แจงรายละเอียดของที่มาของโครงการ/กิจกรรม 
2.1.2 เป็นรายรับจากโครงการ/กิจกรรมเดิมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการรายรับที่ตั้งไว้โดยต้อง 
  - แสดงประมาณการและรายรับจริงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 –มกราคม 2565 
  - ชี้แจงวิธีการประมาณการรายรับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน –กันยายน 2565 

 2.1.3 รายร ับจากเง ินท ุนส  ารองสะสม ต ้องแสดงสถานะของเง ินท ุนส  า รองสะสม                       
ในเดือน มกราคม 2565 โดยให้ชี้แจงความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณจากเงินทุนส ารองสะสมและชี้แจงสาเหตุที่ไม่
สามารถใช้งบประมาณปกติได้ ทั้งนี้ควรน าไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุนหรืองบลงทุน 

 มีรายละเอียดตามสรุปการน าเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และ
ผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 

 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความพิการของ
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2548 เพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุม                        
ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 



11 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 28 มีนาคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 7/2565 ในวันจันทร์ ที ่11 เมษายน 2565 

 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุน
สงเคราะห์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  KKUiLT (KKU initiative for Learning and Teaching) 
  ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม้ี
ความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามกระบวนทัศน์ใหม่  KKU initiative for 
Learning and Teaching (KKUiLT) ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) จาก Teaching to Learning 
Paradigm สอดคล้องตาม กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm) เพื่อท าหน้าที่ใน
การพ ัฒนาการจ ัดการเร ี ยนการสอน โดยเฉพาะเร ื ่ อง  New paradigm หร ือ Learning paradigm ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ ่งจะมีการประสานความร่วมมือในการรวบรวมผู ้เช ี ่ยวชาญ และผู ้ที ่ม ีความสนใจ                  
ด้านการศึกษาเรื่อง New paradigm ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะต่าง ๆ เป็นหน่วยงานส าหรับการติดต่อ
ประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ 
  ในการนี้ จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ น าเสนอข้อมูล KKUiLT (KKU initiative for 
Learning and Teaching) ต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบต่อไป 
  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อารีมิตร              
รองคณบดีฝ ่ายว ิชาการ คณะว ิศวกรรมศาสตร ์ น  าเสนอข้อมูล  KKUiLT (KKU initiative for Learning and 
Teaching) ต่อที่ประชุม ดังนี้  
 
  Transforming KKU From Teaching to Learning Paradigm  
  A Community of Learning & Sharing with World-class Institutes 
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
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  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. คณะอาจจะก าหนด Best Practice เพื่อพิจารณา Learning Paradigm และน าเสนอ Content 
เพ่ือสร้างการรับรู้  
  2. ผู้บริหารหลักสูตรควรเข้าไปก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ ให้เป็น           
ไปตามเป้าหมายที่ก าหนด น าเสนอแนวคิด และวิธีการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว ให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
  3. ควรมีการจูงใจโดยให้อาจารย์สามารถน าผลงานการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
ไปพัฒนาเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการได้ และให้รางวัลส าหรับ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร หรือ คณะ ทีม่ีการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบดังกล่าว ที่มีผลงานในระดับดีเด่น  
  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า อาจารย์เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื ่อน Transformation จาก Teaching to Learning Paradigm จ ึงจ  าเป็นต้องมี Key Person หรือ key 
Group ในแต่ละคณะเพื่อร่วมมือกับ KKUiLT ในการก าหนดวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้จริง KKUiLT เป็น Platform  
ที่จะรวบรวม Best Practice เรื่อง Learning Paradigm เพื่อร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
และจะมีการ Connect กับระดับ National  และ Global ที่มีความก้าวหน้าเรื่อง Learning Paradigm เพ่ิมเติมด้วย 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.2  การก ากับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามหนังสือที ่ อว 0204.5/ว5224 ลงวันที ่ 8 มีนาคม 2565 กระทรวง                   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องการก ากับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้งอาจา รย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื ่องจากปรากฎเหตุการณ์ที ่มีบุคคลเดียวกันไปท าหน้าที ่อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาสองแห่งพร้อมกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้น จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาก ากับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตร  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เพื่อไม่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ ้าซ้อนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักเกณฑ์การเป็น
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรให้แก่อาจารย์ผู ้สอนในคณะของตนเอง ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตรวจสอบการจ้างหรือการแต่งตั้งอาจารย์ดังกล่าว ก่อนเสนอมายังมหาวิทยาลัย                  
เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการก ากับดูแลการจ้างหรือแต่งตั้ง
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 การน าเสนอข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อในระดับปริญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษา

จากประเทศจีน 
  ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการพบปะหารือร่วมกับศาสตราจารย์ชะภิพร 
เกียรติคชาธาร ผู้ช านาญการภาษาต่างประเทศ (ภาษาไทย) คณะภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเฉิงตู 
ประเทศจีน หรือที่รู้จักในนามของ “กวนเหล่าซือ” หรือ “อาจารย์กวน”  โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับความต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันประเทศจีนมีผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจ านวนมาก และมีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพิ่มมากขึ้น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย ทีน่ักศึกษาจากประเทศจีนให้ความสนใจ และต้องการเข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนจึงเห็นควรให้มีการเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร 
เพื ่อน าเสนอข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาจากประเทศจีน                       
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความร่วมมือการจัดการศึกษากับ
ประเทศจีนต่อไป 
  ทั้งนี้ ขอให้คณะจัดเตรียมประเด็นเพื่อพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  2. ภาษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. การจัดตั้งหน่วยงานประสานงานกับมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนโดยตรง 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
  ทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยิ่ง และเห็นควร
ให้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร เพื่อน าเสนอข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญาโท และ
ปริญญาเอก ของนักศึกษาจากประเทศจีน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา       
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาดังกล่าว  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญาโท และปริญญาเอก ของนักศึกษาจากประเทศจีน ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ ่มเต ิม ในการประชุมคร ั ้งท ี ่  7/2565 ในวันที ่  11 เมษายน 2565 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา   
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


		2022-04-12T13:33:47+0700
	เด่นพงษ์ สุดภักดี


	



