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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 18/2565 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 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. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
4. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
5. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
6. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
7. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
8. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
9. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
12. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
13. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
14. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
15. ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 

    แทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ   
16. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
17. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงาน     กรรมการ 
18. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
19. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ   
20. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
21. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
22. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
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23. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
24. นายพงษ์สุทธิ พ้ืนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์  กรรมการ 

แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    
25. รศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     
26. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
27. ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน   กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
28. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
29. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
30. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์    กรรมการ  
31. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
32. รศ.เกียรติไชย ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
33. ผศ.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
34. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
35. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
36. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 
37. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 

และรักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
38. รศ.กานดา สายแก้ว  รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ/ขอลาประชุม) 
1. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
2. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
3. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
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ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
1. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.10 นาฬิกา  
 ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1 การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่    

7 กันยายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ               
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8442/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

จึงแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.2 เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2565 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  

ทั้งนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยให้คณะกรรมการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั ้งแต่วันที ่ได้รับการแต่งตั ้ง (1 มิถุนายน –                         
28 กันยายน 2565) ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                
ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสรรหาคณบดี ซึ ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการนั ้น คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ื อขอขยายระยะเวลา                  
การด าเนินงานจากเดิมออกไปอีก 90 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 27 ธันวาคม 2565)  

ส าหรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนั้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 เปลี่ยนแปลงก าหนดปฏิทินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19/2565 ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 นั้ น เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร และศึกษาดูงาน “Society 5.0” ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565 
ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงเห็นควรเลื ่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 19/2565 ในวันจันทร์                       
10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั ้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ                      
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เป็นวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 
ส าหรับเวลา และสถานที่ยังคงเดิม  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2565                   
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565  ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ  ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาแล ้ว  ม ีมต ิ ร ับรองรายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิ หาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ประเภทหัวหน้าส่วนงาน
ระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และส านัก (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
 - ประธานกรรมการขอถอนระเบียบวาระการประชุม - 
  

4.2 การพิจารณาขอรับค่าชดเชย กรณีเสียชีวิต ให้แก่ทายาท 
 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติเงิน

ค่าชดเชยให้แก่ทายาท กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต คือ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ ไชยชุน พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เปลี ่ยนสถานภาพ) ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                     
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 25 ปี 5 เดือน วันที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่                    
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2 เมษายน 2559 - วันเสียชีวิต รวมระยะเวลา 6 ปี 3 เดือน 4 วัน ซึ่งได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ และวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ เสนอขออนุมัติเงินค่าชดเชยให้แก่ทายาท กรณี ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต  คือ                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทใช้เงินรายได้ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการทั้งสิ้น 15 ปี 7 เดือน วันที่เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานในก ากับจนถึงเป็นลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 - วันเสียชีวิต รวมระยะเวลา 15 ปี 7 เดือน 4 วัน ซึ่งได้เสียชีวิตจากภาวะ
สมองขาดออกซิเจน นั้น ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อ 4 (8) ข้อ 6 (4) (5) และวรรคสอง และข้อ 7 (3)                
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 ซึ่งข้อ 5 (8) ได้ก าหนดไว้ว่า กรณี การตายใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นกรณีที่ผู้ตายได้อุทิศตนปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย
หรือส่วนงานอย่างเต็มก าลังความสามารถอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจพิจารณาให้
ค่าชดเชยแก่ทายาทของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้นั ้นได้ ดังนั้น จึง เสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาการขอรับค่าชดเชย กรณีเสียชีวิต ให้แก่ทายาท ของส่วนงานดังกล่าว จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ ไชยชุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์ สังกัด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจ่ายค่าชดเชยกรณี

ลูกจ้างที่มหาวิทยาลัยจ้างต่อเนื่องหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เสียชีวิต ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559  เพื่อให้ส่วนงานได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณส าหรับกรณี
ดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อไป 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบการขอรับค่าชดเชย กรณีเสียชีวิต ให้แก่ทายาท ของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ ไชยชุน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อ วายุภักตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
4.3 (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  

 ผู้อ านวยส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ได้จัดท า (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอรายละเอียด (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้  

1. กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เสนอเพื่อพิจารณาการเปิด
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในวันที ่26 มิถุนายน  2566 

2. ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาการก าหนดกรอบปฏิทินการศึกษา คือ 
2.1 การประกาศผล TCAS 2566  

- การประกาศผล Portfolio ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และมหาวิทยาลัยต้องก าหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาประมาณ 
5 วันหลังจากวันประกาศผลของ ทปอ. คาดว่าน่าจะเป็น วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2566  
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- การประกาศผล โควตาภาคฯ ทปอ. ประกาศรายชื ่อผู้ มีส ิทธิ ์เข้าศึกษาในวันที่                          
9 พฤษภาคม 2566 และมหาวิทยาลัยต้องก าหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาประมาณ 3 - 5 วันหลังจากวันประกาศผล
ของ ทปอ. คาดว่าจะเป็น วันที่ 13 -17 พฤษภาคม 2566  

- การประกาศผล Admission ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน วันที่ 6 มิถุนายน 
2566 และมหาวิทยาลัย ต้องก าหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาประมาณ 5 วันหลังจากวันประกาศผลของ ทปอ. คาดว่า
จะเป็น วันที่ 10-14 มิถุนายน 2566  

- การประกาศผลรับตรงอิสระ (รอบ 4) ครั้งที่ 1 (ถ้ามี) ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาวันที ่ 16 มิถุนายน 2566 และมหาวิทยาลัยก าหนดวันรายงานตัวเข้าศึกษาประมาณ 5 วันหลังจาก                   
วันประกาศผลของ ทปอ. คาดว่าจะเป็น วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
ซ่ึงจะมีผลกระทบเล็กน้อยต่อการเข้าหอพัก และกิจกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยฯ  

2.2 ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปกติภาคละ 17 สัปดาห์ และ                     
ภาคการศึกษาพิเศษ 6 สัปดาห์ ซึ ่งอยู ่ในเกณฑ์การจัดการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ทั ้งระดับปริญญาตรี                     
พ.ศ. 2565 และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

2.3 การสอบปลายภาคภาคการศึกษาปกติใช้เวลา 14 วัน โดยนับรวมวันเสาร์และอาทิตย์  
และภาคการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 วัน  

2.4 การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปกติ ก าหนดไว้จ านวน 5 วัน ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ
ไม่ได้ก าหนดโดยให้ขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนและคณะเพ่ือจัดการสอบ  

2.5 วันเทศกาลสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน ้า และวันลอยกระทงประจ าปี พ.ศ. 2566                 
ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (งดการเรียนการสอนก่อนวันลอยกระทง 3 วัน และงดการเรียนการสอน
หลังวันลอยกระทง 2 วัน) 

2.6 งดการเรียนการสอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ ธันวาคม 2566 
2.7 งดการเรียนการสอนในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 มกราคม 2567 
2.8 งดการเรียนการสอนในวันสอบกลางภาค 

3. การพิจารณากรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
      (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 โดยก าหนดการเปิดภาค
การศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมระยะเวลาที่ส าคัญ ดังนี้   

 ที ่ รายการ 
ปีการศึกษา 2565 (ร่าง) เปิดภาคการศึกษาต้น วันที่ 26 มิ.ย. 2566 

ภาคการศึกษา
พิเศษ 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาพิเศษ 

1 วันเปิดภาคการศึกษา  24 เม.ย.2566  26 มิ.ย.2566  20 พ.ย.2566  22 เม.ย.2567 

2 วันสอบกลางภาค ไม่จัดสอบในตาราง  21 - 25 ส.ค. 2566 15-19 ม.ค. 2567 ไม่จัดสอบในตาราง 

3 วันสิ้นสุดการเรียน 4 มิ.ย.2566  22 ต.ค. 2566 17 มี.ค. 2567 2 มิ.ย. 2567 
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 ที ่ รายการ 
ปีการศึกษา 2565 (ร่าง) เปิดภาคการศึกษาต้น วันที่ 26 มิ.ย. 2566 

ภาคการศึกษา
พิเศษ 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาพิเศษ 

4 วันสอบปลายภาค 6-8 มิ.ย. 2566  24 ต.ค. - 6 พ.ย.2566 18 - 31 มี.ค. 2567 4-6 มิ.ย. 2567 

5 วันปิดภาคเรียน 09 มิ.ย. 2566  7 พ.ย. 2566 1 เม.ย. 2567 07 มิ.ย. 2567 

6 วันส่งเกรดใหส้ านักฯ 16 มิ.ย. 2566  15 พ.ย. 2566 9 เม.ย. 2567 14 มิ.ย. 2567 

7 วันประกาศตกออก ป.ตร ี 23 มิ.ย. 2566     21 มิ.ย. 2567 

    ปิดเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอม 2 สัปดาห ์ ปิดเทอม 2 สัปดาห ์   

      วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 วัน 

หมายเหตุ   1. ช่วงปิดภาคการศึกษาระหว่าง ภาคการศึกษาต้น–ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาปลาย-  
ภาคการศึกษาพิเศษ จ านวน 2  สัปดาห์ 
                2. งดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ของเทศกาลสีฐานเฟสติวัลฯ ตั้งแต่             
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน – วันอังคาร ที ่29 พฤศจิกายน 2566   

4. ข้อสังเกต แนวทางหรือข้อเสนอเพื่อบริหารจัดการ (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

รายการ ข้อสังเกต แนวทางหรือข้อเสนอเพ่ือบริหารจัดการ 
1.  ก า รประกาศผล 
รอบการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รอบท่ี 1 Portfolio 
รอบท่ี 2 โควตาภาคฯ   
รอบท่ี 3 Admission 
รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ    
คร้ังท่ี 1 (ถ้ามี) 

การประกาศผลรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ ์ เข ้าศึกษา (รอบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าปฏิทินการศึกษา) 
รอบท่ี 1 Portfolio 
ประกาศผลวันท่ี 11 ก.พ. 2566 
(ร่าง) มข. ก าหนดรายงานตัว วันที่ 16-20 ก.พ. 2566
รอบท่ี 2 โควตาภาคฯ   
ประกาศผลวันท่ี 9 พ.ค. 66 
(ร่าง) มข. ก าหนดรายงานตัว วันท่ี 13-17 พ.ค. 2566 
รอบท่ี 3 Admission 
ประกาศผลวันท่ี 6 มิ.ย. 2566 
(ร่าง) มข. ก าหนดรายงานตัว วันท่ี 10-14 มิ.ย. 2566 
รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ คร้ังท่ี 1 (ถ้ามี) 
การประกาศผลรับตรงอิสระ คร้ังท่ี 1 (ถ้ามี) 
รอบที่ 1  ยืนยันสิทธ์ิ วันท่ี 13-14 มิ.ย. 2566 
(ร่าง) ประกาศผลวันท่ี 16 มิ.ย. 2566 
มข. ก าหนดรายงานตัว วันท่ี 19-20 มิ.ย. 2566 

หากเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2566 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2566  ตามที่ ทปอ. 
รอบท ี ่  1  –  รอบท ี ่  3  ประกาศผลตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว จะไม่กระทบต่อ
การด าเนินการกิจกรรมของมหาวิทยาลัยใน
การ เตร ี ยมความพร ้ อม ในการ เ ร ี ย น รู้
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมอื ่นๆ ส่วนการ
ประกาศผล (รอบ4) รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 
(ถ้ามี) อาจจะด าเนินการได้ ที่ ทปอ. ให้ยืนยัน
สิทธิ์ วันที่ 13-14 มิ.ย. 2566  และประกาศ
ผลวันท่ี 16 มิ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยมีเวลาใน
การเตร ียมการของส ่วนที ่ เก ี ่ยวข้องน ้อย 
อาจจะท าให้นักศึกษาดังกล่าวได้ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานตัวนักศึกษา การ
ลงทะเบียนวิชาเรียนมีเวลาค่อนข้างจ ากัด โดย
ปกติ การรายงานนักศึกษา มีระยะเวลาห่าง
จากการยืนยันสิทธ์ิประมาณ 7-10 วัน  

2. การประกาศตกออก  
ปีการศึกษา 2565 

การประกาศตกออก ปีการศึกษา 2565 คือ วันที่                   
23 มิ.ย. 2566   

การประกาศตกออกในกรณีท ี ่น ักศ ึกษา
ลงทะเบียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 26 กันยายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 19/2565 ในวันจันทร์ ที ่17 ตุลาคม 2565 

 

รายการ ข้อสังเกต แนวทางหรือข้อเสนอเพ่ือบริหารจัดการ 
        กรณีที่เปิดภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2566 
ในวันที่ 26 มิ.ย 2566 ซึ่งเป็นการเปิดภาคการศึกษา
ก่อนมีการประกาศตกออกของนักศึกษา และอาจจะมี
การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 
2566 ไปแล้ว (การแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนก่อน
เปิดภาคการศึกษาประมาณ 14-19 วัน ลงทะเบียน
วิชาเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาประมาณ 5 -11 วัน) 
ซึ่งอาจจะกระทบต่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียนไปแล้ว และ
เปิดภาคการศึกษามาแล้ว จึงมาประกาศตกออกใน
ภายหลัง 

แล้ว หากมีการประกาศตกออกในภายหลัง 
นักศึกษาสามารถขอค่าธรรมเนียมการศึกษา
คืนได้ 

3.  ก า รล งทะ เบ ี ย น            
วิชาเรียน 

     ผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ก  าล ังศึกษา                
ย ังไม ่ประกาศผลการศ ึกษา (ก  าหนดการส ่งผล
การศึกษาถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาค
การศ ึกษาพ ิ เศษ ป ีการศ ึกษา  2565 ค ือ  ว ันที่                 
16 มิ.ย. 2566  
     ก าหนดเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 26 มิ.ย. 2566 
การลงทะเบียนวิชาเรียน ต้องลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ลงทะเบียนก่อนเปิดภาคการศึกษาประมาณ 
5-7 วัน (18-22 พ.ค. 2566) ลงทะเบียนวิชาเรียนก่อน
เปิดภาคการศึกษาประมาณ 5-11 วัน และการส่งเกรด
ให้ส านักบริหารฯ (16 มิ.ย. 2566) ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
ต ้องลงทะเบ ียนก ่อนเกรดประกาศผลเป ็นเวลา
พอสมควร 

กรณีที่มีเงื ่อนไขรายวิชา สามารถขอยกเว้น
เงื ่อนไขการลงรายวิชาในเทอมนี ้ได้ เพื ่อให้
นักศึกษาลงทะเบียนก่อนได้ และหากเมื่อเกรด
ภาคการศึกษา ประกาศผลแล้ว ว ิชาที ่มี
เงื ่อนไขนั ้น นักศึกษาเรียนไม่ผ่าน จึงถอน
รายวิชาที่ลงในไว้ในภายหลัง 

4. การเข้าหอพัก      วันปิดภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565  คือ 
ว ันที่  9 ม ิ .ย. 2566 เนื ่องจากกองบร ิการหอพัก
นักศึกษา เป็นผู้ก าหนดในการเข้าหอพัก หลังจากปิด
ภาคการศึกษา ซึ ่งอาจต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม
หอพักก่อนนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ประมาณ 2-3 วัน    
     การเปิดภาคการศึกษาต้นวันท่ี 26 มิ.ย. 2566 กอง
บริการหอพักนักศึกษา มีเวลาในการเตรียมจัดเก็บ   
ปิด-เปิด หอพักในการด าเนินงานของกองบริการหอพัก
นักศึกษา เพื่อรับนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบริการหอพัก                
ในการบริหารจัดการ 

5.  ก า รจ ั ด เ ทศก า ล         
สีฐานเฟสติวัลฯ  

     การเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 วันที่  
วันที่ 26 มิ.ย. 2566 จะกระทบต่อการจัดการเรียน    
การสอน ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 
ซึ่งวันท่ี 27 พ.ย. 2566 เป็นวันลอยกระทง จ าเป็นต้อง

แนวปฏิบัติที่ผ่านมาในเทศกาลสีฐานเฟสิตวลัฯ 
ก าหนดให้หยุดก่อนวันลอยกระทง 3 วัน 
และหยุดหลังวันลอยกระทง 2 วัน การจัด
ครั้งนี้ในแนวปฏิบัติแบบเดิม  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 26 กันยายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 19/2565 ในวันจันทร์ ที ่17 ตุลาคม 2565 

 

รายการ ข้อสังเกต แนวทางหรือข้อเสนอเพ่ือบริหารจัดการ 
งดการเรียนการสอนในช่วงวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2566- 
วันอังคารที่  29 พ.ย. 2566   

6. การเกณฑ์ทหาร      โดยหลักการการเกณฑ์ทหารอยู ่ระหว่างวันที่               
1-12 เม.ย. ของทุกปี แต่ในสถานการณ์ช่วงโควิด 19 
อาจจะมีการปรับช่วงเดือนแล้วแต่พื้นที่ ซึ่งจะตรงกับ
การจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาพิเศษ  

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ซึ ่งการจัดกิจกรรมการ
เร ียนรู ้ฯ ส าหรับนักศึกษาใหม่  จัดก่อนเปิดภาค
การศึกษาประมาณ 5-7 วัน และใช้เวลาจัดประมาณ 
7-10 วัน  
        
 

นักศึกษาที่เข้ารอบที่ 1 ถึง รอบที่ 3  มีโอกาส
เ ข ้ า ร ่ ว มก ิ จ ก ร รมฯ  ต ามก  า หนด ขอ ง
มหาวิทยาลัยจัด ส่วนนักศึกษาที่เข้า รอบที่ 4  
รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 (ถ้ามี) อาจจะเข้ารว่ม
กิจกรรมทางออนไลน์ การถ่ายทอดสด หรือ
บันทึกคลิปแขวนไว้ให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้เข้า
ไปศึกษา  ซึ ่งโดยปกติการเร ียนรู ้ส  าหรับ
นักศึกษาใหม่ จัดก่อนเปิดภาคการศึกษา
ประมาณ 5-7 วัน และ ใช้เวลาจัดประมาณ  
7-10 ว ัน เพื่อให ้น ักศ ึกษาใหม ่ได ้เร ียนรู้
กิจกรรมสัมพันธ์ การร่วมเชียร์กลาง กิจกรรม
ทางวิชาการ อาทิ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน  การใช้ห้องสมุด 
และอื่นๆ 

8. การออกภาคสนาม
ของกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

วันหยุดระหว่างภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ คณะกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถออกภาคสนามของกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระหว่างหยุดระหว่างเทอม             
ได้เลย 

ข ึ ้ นอย ู ่ ก ับการพ ิจารณาร ่วมกล ุ ่ มคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี             
ปีการศึกษา 2566   
 ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรเลื่อนวันเปิดเรียนภาคต้นให้เร็วขึ้นเป็นวันที่                 
19 มิถุนายน 2566 และปรับก าหนดการอื่นๆ ให้เร็วขึ้น 1 สัปดาห์ ยกเว้นวันสอบกลางภาคภาคต้น ให้ก าหนดเป็น
วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ดังเดิม เพ่ือไม่ให้ตรงกับวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ก าหนดจัดในวันที่ 17-19 สิงหาคม ของทุกปี 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) กรอบปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
ตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ปรับก าหนดการใน (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา 
ดังกล่าว ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนด าเนินการต่อไป 
 



10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 26 กันยายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 19/2565 ในวันจันทร์ ที ่17 ตุลาคม 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มี                      
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานเป็นปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ 1/2564) เรื่อง เกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ดังนั้น เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที ่ประชุมเพื ่อร ับทราบรูปแบบ                            
และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  จึงเสนอท่ีประชุมทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอ 
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของ
ชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่
ปฐมวัยประถมศึกษา) ผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรอบที ่ 1 (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2566                      
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จ านวน 33 คน นั้น  
จึงขอให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ต่อไป 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)            
มีการด าเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาครูรุ่นใหม่ ให้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียน และ
พัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา และท าให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นระบบที่มีคุณภาพ
และเปิดให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
การประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อร่วมด าเนินงานกับ กสศ.  และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นดังกล่าว โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการรับสมัคร ในเดือนตุลาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
  ทั้งนี ้ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ ่น มีความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Khon Kaen 
University and Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 4 : 
การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล ้า ซึ่งมีรายละเอียดโครงการฯ ปรากฎตามเอกสารสารที่ได้
น าเสนอในที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 18/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 26 กันยายน 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 19/2565 ในวันจันทร์ ที ่17 ตุลาคม 2565 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวก่อนด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

- ตาม (ร่าง) ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการ
ดังกล่าว ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุนการศึกษา มีการก าหนดคุณสมบัติไว้หลายข้อ เพ่ือให้ชัดเจนและ
เข้าใจไดง้่ายควรก าหนดใหม ่โดยแบ่งคุณสมบัติออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านทั่วไป 
2. ด้านความสามารถ 
3. ด้านความยากจน 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่
ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)  ตามที่เสนอ โดยขอให้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุม เวลา 10.30 นาฬิกา   
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวลัลธริมา ประจง 
นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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